
 

 

  قصة وا إسالماه
 الفصل األول

  ملخص الفصل 

  مم�دود ح�ول موق�ف األمی�ر دار حوار بین جالل الدین وابن عمھ وزوج أخت�ھ

بالتت�ار ، ف�رأى ج�الل أن وال�ده أخط�أ ) احت�ّك (السلطان خوارزم شاه عن�دما تح�رش 

ألنھ مكن التتار ب�ذلك م�ن دخ�ول ال�بالد وارتك�اب فظ�ائعھم الوحش�یة ، ولك�ن مم�دوداً 

 . دافع عن ملكھ الذي مات شھیداً 

  وأخذا یت�ذكران فظ�ائع التت�ار ویبكی�ان عل�ى م�ا أص�اب أس�رتیھما خاص�ة نس�اء

القص��ر وم��نھم أم خ��وارزم وأخوات��ھ واألمی��ر الص��غیر ب��در ال��دین ب��ن ج��الل ال��دین ، 

ولكن األمیر مم�دود أخ�ذ یس�تحث ج�الل عل�ى اس�تكمال مس�یرة وال�ده فلع�ل هللا یجع�ل 

جالل الدین ملوك العرب والمسلمین  نھایة التتار على یدیھ ، في الوقت الذي اتھم فیھ

في مصر والشام والعراق بالتخاذل في نجدة والده ، وكان یتمنى ل�و اس�تطاع االنتق�ام 

منھم ، لكن ممدوداً ال�تمس لھ�م الع�ذر فھ�م مش�غولون بص�د الص�لیبیین ال�ذین یزی�دون 

  على التتار خطراً بتعصبھم الدیني 

 ن مملكت�ھ فیض�طر التت�ار إل�ى وقد رأى الس�لطان ج�الل ال�دین ض�رورة تحص�ی

تركھا والتوجھ إلى الغرب حیث ملوك المس�لمین المتقاعس�ین إال أن مم�دوداً رأى أن�ھ 

لن یستطیع حمایة بالده إذا مّكن التتار من عقر البالد ؛ ألن التتار ل�ن یتوجھ�وا غرب�اً 

ن�ع ، ل�ذا یج�ب  الخ�روج لمالق�اتھم خ�ارج غزن�ة ، وق�د اقت ھإال بعد القضاء عل�ى ُملك�

السلطان أخی�راً وأثن�ى عل�ى اب�ن عم�ھ وقدرت�ھ عل�ى محاجات�ھ ومغالبت�ھ رأی�ھ ، واتفق�ا 

 .على االستعداد للحرب 

 اللغویـــات : 

:  الجحاف�ل  -قفر وھو المك�ان الخ�الي   م:   قفـار  -التعرض ، االحتكاك :  التحرش

:   یجال���دھم -ض���حى :  جـ���ـاد  -ج  جحف���ل وھ���و الج���یش الكبی���ر ال���ذي فی���ھ خی���ل 

:  نائی��ة  -تعث��ـر  :  ب��ـھ  كب��ا  -قس��وة × رف��ق ، ل��ین :  ھ��وادة -یص��ارعھم ، یق��اتلھم 

:  س��جاالً   -س��بّیة م األس��یرات :  الس��بایا   -أخ��ذ وش��رع  :  طف��ق  -قریب��ة × بعی��دة 

تحاجني حت�ى  -نقاتل :  نناجز  -مشیت ، تقدمت :  دلفت  -شرھم :  وبالھم -متداولة 

 الذي أنق�ض ظھ�رك -إثمك وذنبك :  وزرك -أي غلبتني بالحجة المقنعة :  حاججتني

وجھھ��ا :  األدی��م م��ن األرض -اتع��ب واعم��ل بك��ل جھ��دك :  فانص��ب  -أي  أتعب��ـك: 

 المدالة : المتھدلة -ومن السماء ما ظھر منھــا 

  جـ& س 

أبی�ھ ) ك�اكاحت( تح�ّرش بش�أن) مم�دود(لألمیر ) جالل الدین(ما الذي قالھ السلطان :  ١س

  بقبائل التتار ؟



 

 

غفر هللا ألبي وس�امحھ ل�و ل�م یتع�رض لقبائ�ل التت�ار المتوحش�ة لبقی�ت تائھ�ة ف�ي : جـ 

 جبال الصین وقفارھا ولظل بیننا وبینھم سد منیع 

 . یھاجم التتار  كما رآھا األمیر ممدود ) خوارزم شاه(اذكر الدوافع التي جعلت :  ٢س

  :  الدوافع ھي: جـ 

أن��ھ ك��ان الب��د ل��ھ م��ن التوس��ع المس��تمر حت��ى ال یعط��ل جن��وده وجحافل��ھ العظیم��ة ع��ن 

كون ذلك في بالد لم یدخلھا اإلسالم  حتى یجمع ب�ین خدم�ة دنی�اه یالعمل ، ففضل أن 

 . بتوسیع رقعة ملكھ ، وخدمة دینھ بنشر اإلسالم في أقصى البالد 

 من جالل الدین وممدود ؟ ما نتیجة ما فعلھ خوارزم شاه من وجھة نظر كل :  ٣س

فقدان الجزء األعظم من مملكت�ھ وإغ�راق اإلس�الم   : من وجھة نظر جالل الدین: جـ

بھذا الطوفان من التت�ار المش�ركین وھ�و یخش�ى أن یك�ون أب�وه مس�ئوالً ع�ن ھ�ذا كل�ھ 

 . أمام ربھ 

 بنفسھ في سبیل الدفاع عن ب�الد اإلس�الم) ضحى(أنھ جاد :  من وجھة نظر ممدود  -

فق��د ظ��ل یق��اتلھم ویجال��دھم ج��الداً ال ھ��وادة فی��ھ إل��ى أن أوقع��ھ الح��ظ ، فم��ات ش��ریداً 

 . وحیداً في جزیرة نائیة

. أو التتار رسل دم�ار  وخ�راب . .  وضح الفظائع التي یرتكبھا التتار في حروبھم :  ٤س

 . وضح 

 . فیھا  ال یدخلون مدینة إال ویدمرونھا ویأتون  على األخضر والیابس - ١    :جـ 

بط�ون  )یشقوا(وال یتمكنون من أمة حتى یقتلوا رجالھا ویذبحوا أطفالھا ویبقروا  - ٢

  ).یمزقوا شرفھا(حواملھا ویھتكوا أعراض نسائھا 

 وأخواتھ في األسر ؟ ) خوارزم شاه(كیف وقعت أم :  ٥س

بعثھن خوارزم شاه من الري ح�ین تف�رق عن�ھ عس�كره وأیق�ن بالھزیم�ة  فع�رف : جـ 

 .تار أنھم في طریقھم إلى غزنة فتعقبوھن وقبضوا علیھن في الطریق  الت

 من تحریر أم خوارزم شاه ؟ ) جالل الدین(لماذا أصاب الیأس :  ٦س

  .المتوحش  ألن جالل الدین علم أنھن وقعن أسیرات في ید طاغیة التتار : جـ 

 فلماذا ؟ .. وشاركھ في ذلك ممدود ) جالل الدین(بكى :  ٧س

ألنھم��ا ت��ذكرا م��ا وق��ع لنس��وة م��ن أھلھم��ا ف��یھن أم خ��وارزم ش��اه وأخوات��ھ ، فلق��د : ج��ـ 

 . قبض علیھن التتار وأرسلوھن مع الذخائر واألموال إلى جنكیز خان بسمرقند 

عل�ى الس�لطان ولك�ن الس�لطان  ) التھوی�ل× التخفیف (حاول األمیر ممدود التھوین :  ٨س

 . وضح ذلك . كان متشائماً 

قال ممدود للسلطان لع�ل هللا أن یجع�ل إنق�اذ الس�بایا عل�ى ی�دیك  ولك�ن الس�لطان : جـ 

عسیراً فقد اشتد س�اعد التت�ار واس�تولوا عل�ى خراس�ان وملك�وا ھم�دان أمراً رأى ذلك 

یخ�رب منھ�ا لرنجان وقزوین واتخذ ط�اغیتھم س�مرقند قاع�دة ل�ھ ینطل�ق  وقضوا على

 . ویدمر فلقد عظم سلطانھم وقوى شأنھم 



 

 

الم الس��لطان ج��الل ال��دین خلیف��ة المس��لمین ومل��وكھم وأم��راءھم ف��ي بغ��داد ومص��ر :  ٩س

  ..     والشام

 ما سبب ھذا اللوم ؟ وبم رد علیھ ابن عمھ ؟ وما موقفھ من ھذا الرد ؟    

ھ�و أنھ�م یعلم�ون بم�ا حص�ل لج�زء م�ن ب�الد المس�لمین :  كان سبب توجیھ اللوم: جـ 

لتلبی�ة الن�داء ن�داء الجھ�اد عل�ى ال�رغم م�ن االس�تنجاد بھ�م  م یھب�وال�من التت�ار ولك�نھم 

  . اً ریكث

ب��أن مل��وك المس��لمین وأم��راءھم مش��غولون ب��رد غ��ارات :  ورد علی��ھ اب��ن عم��ھ  -

الص��لیبیین ال��ذین ال یقل��ون ع��ن التت��ار وحش��یة ب��ل ویزی��دون عل��یھم بتعص��بھم ال��دیني 

 . الذمیم 

رفض ھذا الرد وق�ال ل�ھ فق�د ك�ان ھ�ذا أی�ام ص�الح :  موقف السلطان من ھذا الرد  -

الدین ونور الدین ولكنھم في الواقع مشغولون بقتال بعضھم بعضاً وال یج�دون حرج�اً 

 .من أن یستنجد أحدھم بالصلیبیین على منافسھ من ملوك المسلمین ) عیباً (

. لوب تتش��ابھ حم��الت الفرنج��ة وھجم��ات التت��ار ف��ي الھ��دف ، وتختل��ف ف��ي األس��:  ١٠س

 . وضح ذلك 

إن حم�الت الفرنج�ة ال تق�ل خط�راً ع�ن حم�الت التت�ار عل�ى ب�الد اإلس�الم فلھ�م : جــ 

وحشیة التتار وھجمتھم ویزیدون على التتار بتعص�بھم ال�دیني ال�ذمیم وھ�م ال یغ�زون 

 . أطراف بالد اإلسالم ولكنھم یغزونھا في صمیمھا 

 . وضح ذلك . ود رأي في قتال التتار لكل من السلطان جالل الدین واألمیر ممد:  ١١س

ھو تحصین حدود بالده وبذلك سیضطر التتار إلى :  رأي السلطان جالل الدین: جــ 

 . االتجاه إلى الغرب حیث یوجد ملوك المسلمین المتقاعدین والمتقاعسین 

ھ��ؤالء التت��ار ؛ ألن ) مقاتل��ة(ھ��و تجمی��ع الجم��وع لمن��اجزة :  رأي األمی��ر مم��دود  -

ن ال یستطیع حمایة بالده من التتار إذا غزوه في عق�ر داره وال�رأي أن یلق�اھم السلطا

بعیداً عن بالده فإن انتصر كان بھا ، وإن انھزم كانت بالده ظھراً یستند إلیھ ویس�تعد 

فیھ لجولة أخرى ولقد استحسن السلطان ھذا ال�رأي وعم�ل عل�ى األخ�ذ بنص�یحة اب�ن 

رأی��ك ی��ا مم��دود ، فم��ا زل��ت تح��اجني حت��ى  ال حرمن��ي هللا ص��ائب "عم��ھ وق��ال ل��ھ 

 ) ". أي غلبتني بالحجة المقنعة (حاججتني

 لماذا تبّسم جالل الدین وتھللت أساریره ؟ :  ١٢س

ألن األمیر ممدود وعده بأن یكون یده الیمنى في قت�ال التت�ار وأن�ھ س�یقاتل حت�ى : جـ 

) القع�ود× الجھ�اد (لجھ�اد ْقَتل دونھ ، وأن هللا سیكون في عونھ وتوفیق�ھ إذا أخل�ص ایُ 

 . في سبیلھ 

 عالم اتفق السلطان جالل الدین واألمیر ممدود في النھایة ؟ :  ١٣س

اتفقا على االستعداد للح�رب والب�دء بمھاجم�ة التت�ار ف�ي دی�ارھم قب�ل أن یص�لوا : جــ 

 إلى البالد  



 

 

 الفصل الثاني

 ملخص الفصل 

   خب�ره بطالع�ھ فق�ال ل�ھ یمنجم�ھ لبعد ما استعد جالل الدین للحرب ، استدعى :

إنك ستھزم التتار ویھزمونك وسیولد في آل بیتك غالم سیكون لھ ملك عظیم ویھ�زم (

فكان لكالم المنجم أث�ر خطی�ر عل�ى األمی�ر مم�دود عل�ى رغ�م تكذیب�ھ إی�اه فق�د ) التتار

 خطر ببالھ خاطر مفزع ، فقد تلد زوجتھ ذكراً وتلد زوجة السلطان أنثى مما قد ی�دفع

وتحق��ق م��ا ك��ان یخش��اه . ج��الل إل��ى قت��ل الطف��ل حت��ى ال ینتق��ل الُمل��ك إل��ى اب��ن أخت��ھ 

ممدود فأنجبت زوجتھ محموداً وأنجب�ت زوج�ة الس�لطان جھ�اد عندئ�ذ ش�عر الس�لطان 

بالضیق ولما قام السلطان بزیارة أختھ أخذ ممدود یبعد ع�ن الس�لطان األوھ�ام وی�ذكر 

حت�ى ش�عر ج�الل ال�دین بالخج�ل .. سیرث بعده لھ أن ابنھ األمیر بدر الدین ھو الذي 

 . لما بدا منھ من االرتیاب بطفل صغیر

 مدین��ة ( ھ��راةاء بتح��رك التت��ار فأس��رع إل��یھم وق��اتلھم وھ��زمھم ف��ي ب��وج��اءت أن

وتعقبھم حتى أجالھ�م ع�ن ب�الد كثی�رة ، ولكن�ھ ح�زن إلص�ابة ) غرب أفغانستان حالیاً 

ن بع�دما بك�اه بك�اء ح�اراً ، بحف�ظ الجمی�ل ممدود إصابة أدت إلى موت�ھ ، فق�ام الس�لطا

  .ورّبى محموداً مع جھاد تربیة حانیة

  بقی�ادة  ج�یش االنتق�امأمام انتص�ارات ج�الل ال�دین المتتابع�ة بع�ث جنكی�ز خ�ان

أحد أبنائھ لكن جالل الدین ھزمھ بفضل شجاعة أمیره سیف الدین بغراق لكن الطم�ع 

انقس�م الج�یش عل�ى نفس�ھ فلم�ا عل�م ب�ذلك وحب الغنائم تسبب في انفراط عقد الجیش ف

الصمود ،  ملك التتار جھز جیشاً قاده بنفسھ وتقدم لمالقاة جالل الدین الذي لم یستطع

ففر بمن معھ لیعبر نھر السند بعدما أم�ر ب�إغراق نس�اء أس�رتھ ؛ حت�ى ال یقع�ن س�بایا 

واس�تقر . ف�ي أی�دي التت�ار ، وظ�ل وم�ن مع�ھ یغال�ب األم�واج حت�ى عب�روا إل�ى الھن�د 

ذكریات��ھ األلیم�ة وع��اش تتملك��ھ ) یس��تعید(وأخ��ذ یجت�ر  الھ�ورمقام�ھ م��ع م�ن نج��ا ف��ي 

 .رغبة شدیدة في االنتقام من التتار 

 اللغویـــات : 

 -نھ��ض وق��ام :  ھ��ـم -ش��غوفاً ش��دید الحــ��ـب :  مولع��اً  -الس��كون واالس��تقرار :  الدع��ة

ال :  ال یعـ��ـز -ـارك  یش��:  یش��اطر -أخ��ذ برأس��ھ وخالط��ھ ، دار  :  س��اوره الخ��وف

یتعم�ق :  یجی�ل ذھن�ھ فی�ھ  -أكاذیـب  :  تخرصات  -یسألھــم  :  یستفتیھـم  -یصعب 

  -ش��دة حرص��ھم  :  تھ��الكھم  -ی��زداد حق��ده وغیظ��ھ :  ی��وغر ص��ـدره   -ف��ي بحث��ـھ 

:  الع�زاء  -أي أھمل�ھ  :   ض�رب ب�ھ ع�رض الح�ائط  -نزغة   موساوس  :  نزغات

یتكل�ف   -ح�زین یك�تم غیظـ�ـھ :  وھ�و كظ�یم  -یس�كن × یتح�رك :  یخ�تلج  - الصبـر

:  فل�ـول  -ج�ال وت�ـردد :  ھجـ�ـس  -جدالـھ ، تبری�ره :  حجاجھ -یتصنعھ :  االبتسام

أي األح�زان :  ُغَص�ص  -خْیرت�ھ :  ُبْھ�رة  الج�یش  -القرى :  السـواد  -فل   مبقایا  

ل�م ی�در علی�ھ  -ھمت ب�ھ :   جھشت بالبكاءأ  -امنحھمـا:  أْولِِھمـا -غصة   موالھموم  



 

 

  -أي م�ن عزیمت�ھ وقوت�ھ :  عض�ـده  -أضع�ـف :  ف�ـتّ   -لم تم�ر علی�ھ س�نة :  الحول

الس��عید :  الرغی��د -بھ��و   مس��احاتھ الواس��عة  :  أبھ��اءه -أكن��اف   ججان��ب  :  كن��ف

 -اطئ الش��:  الُع��ْدَوة -غیظـ��ـھ :  حنق��ـھ -ھالكھ��م :  غ��ائلتھم  -عل��و :  أوج -الھ��انئ 

أي كلھ�م :  على بكرة أبیھم -قوس   مآالت رمي السھام  :  قسى  -مجروح :  مكلـوم

 ذھبت ریح�ھ  -مطروحین :  صرعى  -النـــوم :  السبات  -اشتد سواده  :  اعتكـر -

 . خلـن ب:  ضنــن -ضاعت قوتھ : 

  جـ& س 

 كیف استعد جالل الدین لمواجھة التتار ؟ :  ١س

قضى قرابة شھر في تجھیز الجیش وإعداد العدة وتقویة القالع وبن�اء الحص�ون : جـ 

مم�دود فلم�ا أراد المس�یر لقت�ال التت�ار ) زوج األخت أو االبنة(یعاونھ في ذلك صھره 

 . بعث إلى منجمھ 

 ماذا قال المنجم الخاص للسلطان ؟ وما رأي األمیر ممدود في المنجمین ؟ :  ٢س

إن�ك ی�ا م�والي س�تھزم التت�ار ویھزمون�ك ، وس�یولد ف�ي أھ�ل بیت�ك :  قال الم�نجم: جـ 

م��ا ھ��ي . [غ��الم یك��ون ملك��اً عظیم��اً عل��ى ب��الد عظیم��ة ویھ��زم التت��ار ھزیم��ة س��احقة 

 ]البالد العظیمة ؟ أجب بنفسك

عون معرف���ة الغی���ب :  ورأى األمی���ر مم���دود ف���ي المنجم���ین - × (أنھ���م دج���الون ی���دَّ

 ). یسألھم(وفطنة في تبیُّن أحوال من یستفتیھم بما أوتوا من براعة ) الشھادة

  ما الھواجس التي طافت بخاطر األمیر ممدود من وراء نبوءة المنجم ؟ :  ٣س

خاف من أن تلد زوجتھ أخت الس�لطان ذك�راً وتل�د زوج�ة الس�لطان أنث�ى فی�وغر : جـ 

ذلك صدر جالل ال�دین وربم�ا یحمل�ھ ذل�ك عل�ى قت�ل الغ�الم ؛ ألن المل�وك حریص�ون 

على أال ینقطع الملك عن نسلھم وفي سبیل ذلك ال یتحرجون عن الفتك بأقرب الن�اس 

 . إلیھم 

 فما موقفھا من ذلك ؟ . جھان خاتون بمخاوفھ  أفضى األمیر ممدود إلى زوجھ:  ٤س

شاركتھ في الخوف لما تعلم من طباع أخیھا ولكنھا كتمتھ ف�ي نفس�ھا وتظ�اھرت : جـ 

لزوجھا بأنھا ال تخشى ش�یئاً م�ن ذل�ك ؛ ألن أخاھ�ا یحبھ�ا ویعزھ�ا وال یمك�ن أن یقت�ل 

 .ابنھا

كی��ف تص��رف األمی��ر تحقق��ت نب��وءة الم��نجم مص��ادفة فم��ا أثرھ��ا عل��ى الس��لطان ؟ و:  ٥س

 ممدود ؟ 

تألم الس�لطان وأیق�ن أن المل�ك س�ینتقل إل�ى اب�ن أخت�ھ فس�اءه ذل�ك وذھ�ب لزی�ارة : جـ 

 . أختھ فلما وقع نظره على ولیدھا تغیر وجھھ وقرأت جھان خاتون في عینیھ الغدر 

إنھ ابنك وأشبھ الناس ب�ك وم�ا زال األمی�ر یخف�ف ع�ن الس�لطان : فقال األمیر ممدود 

ك علی��ھ وأخب��ره ب��أن ھ��ذا الطف��ل س��یھزم التت��ار ف��ي خدم��ة خال��ھ وأض��اف أن وق��ع ذل��

الم��نجم أحق��ر م��ن أن یع��رف الغی��ب وم��ا زال ك��ذلك حت��ى ش��عر الس��لطان بش��يء م��ن 



 

 

الخجل لما بدا منھ من االرتیاب بطفل صغیر ال ذنب لھ فق�ام وطب�ع عل�ى جب�ین أخت�ھ 

 . قبلة كأنھ یستغفرھا لما بدا منھ 

" وس�اروا إل�ى )  مدین�ة ف�ي تركمانس�تان( "م�رو " ن التتار دخل�وا جاءت األنباء أ:  ٦س

 ) :مدینة في شمال شرق إیران( "نیسابور

م�����ا  الج�����رائم الت�����ي   - ب          ما موقف السلطان من ھذه األنباء  ؟   - أ          

 ارتكبھا التتار في ھراة  ؟ 

وطالئع التت�ار ق�رب  ألفاً ستین حینما سمع السلطان بأنباء ھجوم التتار خرج في : جـ 

ھراة فھ�زمھم ھزیم�ة منك�رة ، وبع�ث رس�الً تس�للوا إل�ى ھ�راة أخب�روا أھلھ�ا ب�انھزام 

  .التتار فقتلوا حامیتھم بالمدینة 

فلما عادت فلول التتار إلى ھراة وعلموا ما وقع من أھلھا انتقم�وا م�نھم فقتل�وا    -ب 

المدینة وأتلفوا كل ما لم یقدروا  كل من وجدوه من الرجال والنساء واألطفال وخربوا

   . على حملھ من األموال ثم طاردھم جالل الدین فأجالھم عن ھراة

  السلطان جالل الدین ؟)مدینة وسط أفغانستان ( كیف استقبل أھل غزنة:  ٧س

احتف�ل ب�ھ أھلھ�ا احتف�االً رائع�اً ل�م ی�نقص م�ن جم�ال االحتف�ال إال رج�وع األمی�ر : جـ 

 .الً على محفة بعد ما أبلى بالء حسناً في قتال التتار ممدود جریحاً محمو

م��ن قائ��ل ھ��ذه ) .ال تص�دق أق��وال المنجم��ین..قات��ل التت��ار ..ال تب�ك ی��ا ج��الل ال��دین : ( ٨س

 العبارة ؟ ومتى قیلت ؟

بعث إل�ى فاألمیر ممدود وذلك حینما ثقلت علیھ العلة وأیقن بدنو الموت  :قائلھا : جـــ

ن یعط��ف ویرع��ى جھ��ان خ��اتون وابن��ھ محم��ود فبك��ى ج��الل ج��الل ال��دین وأوص��اه ب��أ

 . الدین 

م�وت مم�دود ف�ي عض�د ج�الل ال�دین ؟ وكی�ف حف�ظ الس�لطان ) أض�عف(فّت  لماذا:  ٩س

 لممدود جمیل صنعھ ؟

ألن��ھ فق��د ركن��اً م��ن أرك��ان دولت��ھ وأخ��اً ك��ان یعت��ز ب��ھ ویث��ق بإخالص��ھ ونص��حھ : ج��ـ 

اً ك�ان یس�تند إل�ى ش�جاعتھ ف�ي ح�روب ووزیراً كان یعتمد عل�ى كفایت�ھ وبط�الً مغ�وار

أعدائھ وحفظ لھ جمیل صنعھ وحسن بالئھ معھ فرعاه ف�ي أھل�ھ وول�ده وض�مھما إل�ى 

كنفھ وبسط لھما جناح رأفتھ واعتبر محموداً كابنھ یحبھ وید� وال یص�بر ع�ن رؤیت�ھ 

  . یشده من یدي والدتھ فیحملھ إلى صدره  كان وكثیراً ما

ارات ج�الل ال�دین إال أن المخ�اوف كان�ت تس�اور أھ�ل بیت�ھ على الرغم م�ن انتص�:  ١٠س

 .وضح ذلك .

ألن انتصاره ال یعني أن�ھ قض�ى عل�ى خط�رھم واس�تراح م�ن غ�اراتھم فق�د ك�ان : جـ 

أبوه أعظم شأناً منھ وأكثر جنداً وانتصر علیھم في مع�ارك جم�ة ، ولك�نھم غلب�وه ف�ي 

خاوف أھل بیت�ھ إذ وردت األنب�اء النھایة بكثرة عددھم وتوالى إمداداتھم وقد تحققت م



 

 

بأن جنكیز خان غضب من تحدي جالل ال�دین ل�ھ فس�یر عس�كراً أعظ�م م�ن عس�اكره 

  .وسمى ذلك الجیش جیش االنتقام وجعل أحد أبنائھ قائداً لھذا الجیش

ماذا تعرف عن جیش االنتقام ؟ وم�ا دور س�یف ال�دین بغ�راق ف�ي االنتص�ار :  ١١س

 علیھ ؟ 

ي أعده جنكیز خان وجعل أحد أبنائھ علیھ والتقى ب�ھ ج�الل ال�دین ھو الجیش الذ: جـ 

وجیشھ ودامت الحرب بینھما ثالثة أیام انتھت بھزیمة التتار لم�ا أب�داه المس�لمون م�ن 

 . بسالة في القتال 

بفرقتھ ع�ن " سیف الدین بغراق " ولقد انفرد قائد باسل من قواد جالل الدین یدعى  -

مط�ل عل�ى س�احة القت�ال ث�م انح�در نح�و التت�ار فأض�عف الجیش وطلع خل�ف الجب�ل ال

صفوفھم وشتت جمعھم وغنم المسلمون الكثیر من األموال التي نھبھا التتار م�ن ب�الد 

 . المسلمین 

إلى أي مدى تحققت ھذه العبارة ف�ي . }إن النزاع واالختالف یؤدى إلى الفشل{:  ١٢س

 جیش جالل الدین ؟

) أص��لح× وس��وس ( ھزیم��ة ج��یش االنتق��ام ن��زغبع��د تمك��ن ج��الل ال��دین م��ن : جــ��ـ

الشیطان بین قواد جالل الدین فاختلفوا على اقتسام الغنائم فغضب سیف الدین بغراق 

م��ن خی��رة الجن��ود ورف��ض الع��ودة إل��ى القت��ال عل��ى ال��رغم م��ن  بثالث��ین ألف��اً وانف��رد 

جیش��ھم وج��اءت ) بقای��ا(توس��الت ج��الل ال��دین ، وعل��م التت��ار ب��ذلك فجمع��وا فل��ول 

إلم��دادات فل��م یس��تطع ج��الل ال��دین الثب��ات ، وف��ر إل��ى غزن��ة فجم��ع أموال��ھ وذخ��ائره ا

، ولك��ن طالئ��ع جنكی��ز خ��ان  س��بعة آالف م��ن خاص��تھورح��ل وآل��ھ ص��وب الھن��د ف��ي 

تراج�ع (لحقتھ فھجم علیھم وقاتلھم ولكن توالى اإلمدادات جعلتھ یوقن بالھزیمة فتقھقر

ك�ن الع�دو عاجل�ھ قب�ل أن یج�د الس�فن إلى نھر الس�ند وع�زم عل�ى عب�وره ول)  تقدم× 

  . الالزمة لحملھ

 ماذا فعل جالل الدین بنساء أسرتھ حین أحس الھزیمة ؟ :  ١٣س

ف��ي نھ��ر الس��ند واب��تلعھن النھ��ر  ب��إغراق نس��اء أس��رتھأم��ر ج��الل ال��دین رجال��ھ : ج��ـ 

بقل�ب مكل�وم ) ی�ودعھن(وجالل الدین على الشاطئ ینظر إلیھن بعین دامعة ویشیعھن 

 . 

 كیف تمكن جالل الدین من إقامة دولة الھند ؟ :  ١٤س

تمكن رجال جالل الدین من عبور النھر سباحة بعد مجھ�ود ش�اق ولم�ا وص�لوا : جــ 

إل��ى الش��اطئ اآلخ��ر ل��م یج��دوا الس��لطان فحزن��وا ، ولك��نھم أخ��ذوا یبحث��ون عن��ھ حت��ى 

لھ�م  وجدوه م�ع ثالث�ة م�ن رجال�ھ ف�ي إح�دى الق�رى وق�د طل�ب م�ن رجال�ھ أن یتخ�ذوا

أسلحة من العصي یقطعونھا من عیدان الشجر ففعل�وا م�ا أم�رھم ، ث�م مش�ى بھ�م إل�ى 

انتص�ر ) أي مع�ارك(بعض القرى القریبة وقد جرت بینھ وبین أھل تلك البالد وق�ائع 

فیھا وأخ�ذ أس�لحتھم وأطعم�تھم فوزعھ�ا ف�ي أص�حابھ ، ث�م تمك�ن م�ن االس�تیالء عل�ى 



 

 

ھا قالعاً حصینة تقیھ من ھجم�ات أعدائ�ھ م�ن واستقر بھا مع رجالھ وبنى حول الھور

أھل تلك البالد ، وھكذا قدر لھ أن یعیش وحیداً بعد أن فقد أھلھ یتجرع غصص األلم 

 . والحسرة بعدھم 

 التي عاش السلطان جالل الدین لیحققھا ؟  األمنیةما :  ١٥س

م�ن التت�ار ال�ذین ك�انوا س�بباً ف�ي ك�ل م�ا ح�ل ب�ھ م�ن  لین�تقمأن یع�یش ؛  األمنی�ة: جـــ 

  .مصائب 

  :تدریبات 

  :من قائل العبارات اآلتیة :  ١س

         .  إنك یا موالي ستھزم التتار ویھزمونك  -    

  . اصدقني ، ال أرید إال الصدق  -    

           .  ھذا الغالم ابنك ، وأشبھ الناس بك  -    

  .  ار ھذا الذي سیھزم التت -    

  . ھا أنذا قضیت على خوارزم شاه وولده  -    

  :ما النتائج المترتبة على :  ٢س

            .قتل أھل ھراة لحامیة التتار  -    

  .تحدي جالل الدین جنكیز خان  -    

  .انفراد سیف الدین بغراق بثالثین ألفاً من خیرة الجنود  -    

  :بم تفسر ھذه األحداث  : ٣س

      .وف جھان خاتون من نبوءة المنجم قلق وخ -    

  .عودة جالل الدین لغزنة بعد ھزیمتھ للتتار  -       

        .استعانة جالل الدین بالمنجمین  -    

  .إغراق نساء جالل الدین في نھر السند  -      

  

  

  الفصل الثالث

  ملخص الفصل 

   أن یری��ا الطفل��ین یغرق��ان أو ی��ذبحان " محم��ود وجھ��اد"َص��ُعَب عل��ى وال��دتي

. وكانتا ل�م تتمكن�ا م�ن إخب�ار الس�لطان " سالمة الھندي"فسلمتا الطفلین للخادم األمین 

فألبسھما الشیخ مالبس العام�ة وس�ار بھم�ا عل�ى الش�اطئ بع�دما عب�ر بھم�ا ف�ي ق�ارب 

،  وع�اش معھم�ا بع�دما أخب�ر س�كان  صید حتى وصل إلى قریت�ھ القریب�ة م�ن الھ�ور

القریة أنھ تبناھما ولكن سلوكھما جعل الن�اس یظن�ون أنھم�ا م�ن س�اللة المل�وك ، مم�ا 

 . دفعھ إلى إخبار بعض أقاربھ وطلب كتمان الحقیقة حتى ال یصاب الطفالن بسوء 



 

 

  حدث أن أقبل جنود السلطان لغزو القریة في الوقت الذي ك�ان الش�یخ ق�د ع�زم

خ�روج  ؛ لتس��لیم الطفل�ین للس�لطان ف��أوقف الش�یخ الجن�ود وطل��ب م�نھم إخب��ار عل�ى ال

السلطان الذي حضر وطار فرحاً ب�الخبر وك�ان اللق�اء بھم�ا م�ؤثراً وق�د عف�ا الس�لطان 

 . عن قریة الشیخ سالمة والقرى المجاورة وتباشر األھلون بذلك 

   ملكھ واالنتق�ام م�ن عادت البسمة إلى السلطان وانتعش لدیھ األمل في استعادة

التتار ؛ لیوّرث ملكھ لمحمود وجھاد مصدقاً لنبوءة المنجم وقد استوحى الس�لطان م�ن 

ھذا اللق�اء بع�ض العظ�ات الت�ي تعلمھ�ا كحق�ارة ال�دنیا وغرورھ�ا والتكال�ب علیھ�ا م�ع 

 . كذب أمانیھا الخادعة 

   ع��اش األمی��ران ف��ي س��رور وب��دأ محم��ود یت��درب عل��ى الفروس��یة وق��د أص��یب

ھو في قتال خیالي مع أعدائھ األشجار إذ أخذ یرمیھا بالسھام ویضربھا بس�یفھ وھ�و و

یركض بفرسھ حتى كاد یقع ف�ي ج�رف ش�دید فأس�رع الس�ائس س�یرون باختطاف�ھ م�ن 

فوق صھوة جواده قبل أن یقع وأصیب األمیر في رأسھ وأسعفھ الطبی�ب وھن�أه خال�ھ 

اح أس�رعت إلی�ھ جھ�اد وق�دمت ل�ھ بنجاتھ، ونصحھ بعدم المجازف�ة بحیات�ھ وف�ى الص�ب

باق��ة م��ن األزھ��ار بمناس��بة س��المتھ وض��مھما الس��لطان إل��ى ص��دره وھ��و ی��دعو لھم��ا 

 . بالسعادة 

 اللغویـــات : 

 -الق���رى العظیم���ة  م  الدس���كرة  :  الدس���اكر  -یتش���قق  :  یتفط���ر -أشــ���ـد :  أح���ـر

عاً ف�ي حــ�ـرص مس�ر:  حثیثـــاً  -خرج منھ :  فصل عن المعسكر  -مفر  :  محیـص

:  متیامن��اً  -راج��ل وھ��و الماش��ي عل��ى رجلی��ھ   م:  َرْج��ـل -یص��برھما :  یعللھم��ا  -

  -ا س��تمرار  :  دوالی��ك -الج��زع × التص��بر عل��ى المك��روه :  التجل��د -متجھ��اً للیمی��ـن 

:  األدن���ین -الب���وح والتص���ریح :  اإلفض���اء -عالم���ات :  س���یماء -یقص���ـر :  یألــ���ـو

  -یزع��زع × یثب��ت ویؤس��س :  یوطـ��ـد -رفقـ��ـة :  لمــ��ـة -معظ��ـم :  ج��ـل -األق��ربین 

 -ش��رف وعظم��ة :  س��ؤدد -یع��دم ك��ل أقربائ��ھ :  س��ببھ ینقط��ع -یركباھم��ا :  یردفاھم��ا

:  رجم�ـاً  -ال وجود لھا :  أثراً بعد عین -ظھر لـــھ :  لـھ عنَّ   -العیــب :  الغضاضة

 أوم�ـأت -المثلة   ملعقوبة والتنكیل  ا:  المثالت -مصائب وأحداث :  صروف  -ظناً 

ض��م حاجبی��ھ :  قط�ب -الض��یق والغض��ب :  االمتع�اض -قلبھ��ـا :  جأش��ھا -أش�ارت : 

یحم�ر :  یرب�ـد -وضع قوسھ على كتفھ :  تنكب قوسھ -المحكمة :  المسردة -وعـبس 

 -عـ�ـادة :  دأب -مش�قة :  عن�ت -ی�ذھب وی�زول :  یغ�یض  -في سواد عن�د الغض�ب 

فریص��ة وھ��ي عض��لة ف��ي   م:   ف��رائص -كف��ل  معجزی��ھ  :  كفلی��ھ -أفزع��ھ :  ھالـ��ـھ

ص���عب  -عمی���ق :  غ���ائر -ی���دقق النظ���ر :  یتف���رس -الص���در ت���رتعش عن���د الخ���وف 

 -نخـ�ـس:  ھم�ـز -یقلل س�رعتھ :  یقارب من سیره -صعب السیطرة علیھ :  المراس

 -یتمای�ـل :  یت�رنح -تتح�رك :  تمور -عجـب:  خیالء - ِجعاب ج وعاء السھام: َجْعَبة

بئ�ر :  مع�ین -ارتف�اع وقم�ة :  غل�واء -أكمة   مالتالل  :  األكم -متاع الدنیا :  عرض



 

 

نش��ط م��ن  -غط��اه :  دث��ره  -مكب��اً مالص��قاً األرض :  جاثم��اً  -ینتبـ��ـھ :  یأبـ��ـھ -ونب��ع 

عق��ب :  اس��تدرك -ظھ��ر علی��ھ :  ع��اله -س��قطت :  تردی��ت -ف��ك م��ن قی��د :  عق��ال

 .مزینة ومطرزة :  موشاة -بنیقة  مشرائط  :  بنائق -یصرع  : یجـدل -وأضاف 

  جـ& س 

 كیف نجا محمود وجھاد ؟ :  ١س

نجا محمود وجھاد بفضل حسن تصرف الشیخ سالمة الھن�دي ال�ذي اس�تطاع أن : جـ 

جیھ�ان خ�اتون وعائش�ة (یھرب بھما إل�ى بلدت�ھ بالھن�د بع�د أن تس�لمھما م�ن وال�دتیھما 

 . وقد ألبسھما مالبس ھندیة حتى ال یتعرف علیھما أحد ) خاتون

 ین ؟ الطفل) فزع(كیف استطاع الشیخ سالمة أن یھدئ من روع :  ٢س

بأنھ كان یقول لھما ویصبرھما بأنھما س�وف یلتقی�ان بأھلھم�ا ف�ي الھ�ور بع�د أن : جـ 

  . ینتصر السلطان جالل الدین على التتار ویذبح جنكیز خان بیده 

 ِبَم أوصى الشیخ سالمة الطفلین ؟ :  ٣س

ھا : جـ  ین بما یدل على أنھما م�ن بی�ت الس�لطان ج�الل ال�د) ینطقا(أوصاھما بأال یتفوَّ

  . ھما إلى التتار إذا عرف أصلھما مقد یسل) الصیاد(وأفھمھما أن صاحب القارب 

 ما الذي تعلمھ الطفالن في رحلتھما مع الشیخ سالمة ؟ ولماذا ؟ :  ٤س

تعلم الطفالن الخوف والحذر وذلك بسبب ما مر بھما من األھ�وال ، وم�ا ش�ھداه : جـ 

  . من الحوادث المروعة 

 ما الذي قالھ الشیخ سالمة للصیاد عن الطفلین ؟ :  ٥س

قال لھ إن ھذین الطفلین رزقت بھما في كابل وقد ماتت أمھما ففضلت أن أع�ود : جـ 

 بھما إلى مسقط رأسي ألربیھما بین أھلي وأقاربي 

 لماذا ترك الشیخ سالمة بغلتھ للصیاد ؟ :  ٦س

 . القارب  تركھا للصیاد ألنھا ال یمكن حملھا على: جـ 

كیف عاش الطف�الن ف�ي قری�ة الش�یخ س�المة ؟ وم�ا ال�ذي قال�ھ الش�یخ س�المة ألھ�ل :  ٧س

 قریتھ عن الطفلین ؟ وما موقف أھل القریة من كالمھ ؟ 

  .عاش الطفالن في أمن وسالم في رعایة الشیخ سالمة: جـ 

  . الذي قال ألھل قریتھ إنھما یتیمان تبناھما   -

إال أن أھل القریة لم یقتنعوا بكالم الشیخ سالمة ؛ ألن سلوك الطفل�ین حم�ل الن�اس   -

على الظن بأنھما من ساللة الملوك مما دفع الشیخ سالمة إلى أن یب�وح بس�ر الطفل�ین 

 . للبعض  

ما الفرص�ة الت�ي ك�ان الش�یخ س�المة ینتظ�ر س�نوحھا بع�دما عل�م أھ�ل قریت�ھ بحقیق�ة :  ٨س

 الطفالن ؟  الطفلین ؟ وكیف نجا

الفرصة ھي أن یھرب بالطفلین إلى الھور خوفاً علیھما وقد نجا الطفالن عندما : جـ 

غ��زا جن��ود الس��لطان ج��الل ال��دین القری��ة فخ��رج إل��یھم الش��یخ س��المة وع��رفھم بنفس��ھ 



 

 

وأب��رز لھ��م ابن��ة الس��لطان واب��ن أخت��ھ وطل��ب م��نھم إیق��اف الغ��زو ،  فأج��ابوا طلب��ھ 

جالل الدین الذي ل�م یلب�ث أن ج�اء مس�رعاً فرح�اً ب�الخبر وطیروا الخبر إلى السلطان 

 . الذي سمعھ 

 كیف أكرم السلطان جالل الدین الشیخ سالمة ؟:  ٩س

أكرم السلطان جالل الدین الشیخ سالمة بأن طلب من قائد الحملة أن یكف�وا ع�ن : جـ 

 .  ھذه القریة والقرى المجاورة وال یأخذوا من أھلھا الخراج 

د الفعل عند أھل القرى مما أعلنھ الس�لطان ج�الل ال�دین م�ن إعف�ائھم م�ن وضح ر:  ١٠س

 . الخراج

ف�رحین متھلل�ین ؛ لیش�اھدوا الس�لطان ج�الل ال�دین ) رج�اال ونس�اء( خرج أھلھا : جـ 

وتقدم إلیھ وفد من شیوخھا وكبرائھا یشكرونھ على مكرمتھ وفضلھ وتبدل ك�رھھم ل�ھ 

 .إلى حب 

 . وضح ذلك . تغیرت أحوال جالل الدین بعد عثوره على والدیھ :  ١١س

بالف��ل فلق��د ع��اد إل��ى وج��ھ البش��ر والس��رور بع��د العب��وس وان��تعش قلب��ھ باألم��ل : جـ��ـ 

 . وشعر كأن أھلھ وذویھ ُبِعثوا جمیعاً في محمود وجھاد وقوي أملھ في استعادة ملكھ 

 لماذا كان جالل الدین یعتز بمحمود ؟ :  ١٢س

ألنھ یعتبره كابنھ بل ربما كان أعز علیھ وأحب إلیھ من ابنھ لم�ا ك�ان یمت�از ب�ھ : جــ 

 . خفة الروح ،  وتوقد الذھن ،  وعزة النفس ،  وجمال الصورة : محمود من 

 لماذا تأكد السلطان جالل الدین أن المنجم كان صادقاً فیما تنبأ بھ؟ :  ١٣س

ول�م یب�َق م�ن أھ�ل بیت�ھ م�ن أح�د ) األمیر بدر الدین( ألن التتار قتلوا ابنھ الوحید: جــ 

 . أجدر بوراثة الملك عنھ إال محمود ابن أختھ 

 ما الِعبر والعظات التي تعلمھا السلطان جالل الدین بعد لقائھ بالطفلین ؟ :  ١٤س

حقارة الدنیا وغرورھ�ا والتكال�ب علیھ�ا م�ع ك�ذب أمانیھ�ا :  العظات والعبر ھي: جــ 

م اإلنس��ان وحرص��ھ عل��ى باطلھ��ا وبخل��ھ بم��ا ال یمل��ك منھ��ا وخوف��ھ مم��ا الخادع��ة ول��ؤ

عسى أن تكون فیھ سالمتھ وخیره واطمئنانھ إلى ما لعلھ یكون مصدر بالئ�ھ وھالك�ھ 

 . 

 ما سبب بكاء جھاد ؟ وما أثره على السلطان ؟ :  ١٥س

ل كانت تبك�ي خوف�اً عل�ى محم�ود ال�ذي خ�رج م�ن الص�باح ول�م یع�د زاعم�اً قت�ا: جـــ 

  ..  التتار 

 . وأثره على السلطان ھو أنھ تبسم ضاحكاً من قولھا  -

 كیف استطاع السائس سیرون إنقاذ محمود من موت محقق ؟ :  ١٦س

اندفع محمود بجواده نحو أشجار الغابة وكأنھ یصارع التت�ار فك�اد أن یس�قط ف�ي : جـ 

نقل��ب ج��رف ش��دید االنح��دار ل��وال أن أس��رع س��یرون وخطف��ھ م��ن ف��وق حص��انھ فا



 

 

الحصان بھما ،  ث�م حم�ل الس�ائس األمی�ر عل�ى ج�واده وع�اد ب�ھ بع�د أن ج�رح نتیج�ة 

 . سقوطھ 

 ما النصیحة التي وجھھا جالل الدین لمحمود ؟ :  ١٧س

بنفسھ ، وأن یحتاط ف�ي عمل�ھ ، ویج�ب أن تقت�رن ) یخاطر(نصحھ بأال یجازف : جــ 

 شجاعتھ بالحزم والحذر والیقظة لیكون قائداً كامالً 

 كیف عبرت جھاد عن إعجابھا بمحمود ؟ :  ١٨س

  . ھذه ھدیتي إلیك أیھا الفارس الشجاع : قدمت لھ باقة من الزھر وقالت لھ : جــ 

  

    

 الفصل الرابع

 ملخص الفصل

    عاش السلطان في الھند حزیناً یتذكر أھلھ وملك�ھ ویتس�لى بطفلی�ھ ویفك�ر ف�ي

االنتق��ام م��ن التت��ار لكن��ھ ل��م یك��ن ینس��ى ت��دبیر ش��ئون مملكت��ھ فق��د ك��ان ل��ھ فیھ��ا عی��ون 

وجواسیس یطلعونھ على أخبارھا ویحرضونھ على العودة س�راً فق�رر الخ�روج وك�تم 

ر أخ�ذ طفلی�ھ وع�دم تركھم�ا فھم�ا ق�د أمره إال ع�ن نائب�ھ ف�ي الھن�د بھل�وان أزب�ك وق�ر

 .تربیا على تحمل المشاق 

   وتوالت انتصاراتھ على التت�ار حت�ى اس�ترد معظ�م مملكت�ھ وس�ائر ب�الد إی�ران

ج��الل (وق��ام بإحی��اء ذك��رى أبی��ھ وأم��ام ذل��ك بع��ث قائ��د التت��ار جیش��اً لمواجھ��ة ج��یش 

الص أن ینھ�زم ، والتقى الجمع�ان وك�اد ج�یش الخ� جیش الخالصالذي أسماه ) الدین

 وتع�اون أھ�ل بخ�ارى  وس�مرقندلوال رباطة جأش الس�لطان وحماس�ة األمی�ر محم�ود 

الذین ھاجموا التتار من الخلف فھزموھم على غرة وأبادوھم وتصافح الفریقان وقت�ل 

بض�ربة واح�دة م�ن س�یف األمی�ر الص�غیر ورأى ) ابن جنكیز خ�ان(في ھذه المعركة 

رع بتقویة جیشھ ؛ لیسد ضعفھ ولكن ال�بالد كان�ت جالل الدین أال یضیع الفرصة ویس

الح�روب ونھ�ب حكامھ�ا الخون�ة ) نتیج�ة(منھوكة القوى وقد عض�ھا الفق�ر م�ن ج�راء 

 .المعاونین للتتار لكل ثرواتھا

   ھ��داه فك��ره إل��ى وس��یلة لج��أ إلیھ��ا وال��ده م��ن قب��ل وھ��ي مراس��لة مل��وك الع��رب

م��رة ینجدون��ھ ، ولك��نھم خیب��وا والمس��لمین ف��ي مص��ر والش��ام والع��راق لعلھ��م ھ��ذه ال

القول فقرر معاقبتھم والب�دء ب�بالد المل�ك األش�رف  الملك األشرفرجاءه بل أغلظ لھ 

ُخِط��َف فھاجمھ��ا ، وفع��ل م��ا یفعل��ھ التت��ار بأھلھ��ا وش��اء هللا أن یعاقب��ھ عل��ى م��ا ص��نع فَ 

األمیران ووجدت جثة الس�ائس س�یرون فانش�غل بالبح�ث عنھم�ا واش�تد حزن�ھ علیھم�ا 

ق��د ص��وابھ وعك��ف عل��ى الخم��ر وأص��ابھ م��س م��ن الجن��ون وی��ئس من��ھ جن��وده حت��ى ف

فانفضوا من حولھ إال عن بعض خاصتھ وتركوه لیعاونوا مجاھدي بخارى وس�مرقند 

   . الذین داھم التتار بالدھم انتقاماً منھم لمساندة جالل الدین



 

 

   تدفقت سیول التت�ار حت�ى وص�لت إل�ى مق�ر الس�لطان ، وك�ان جنكی�ز خ�ان ق�د

عاد إلى بالده متعباً تاركاً جنوده یطاردون جالل ال�دین ویقبض�ون علی�ھ حی�اً وأخ�ذوا 

في مطاردتھ ففر منھم حتى وصل إل�ى جب�ل الش�طار ال�ذي یس�كنھ األك�راد حی�ث لج�أ 

إلى أحدھم لیخفیھ فحماه الرجل وأوصى زوجتھ بخدمت�ھ ولك�ن أح�د الموت�ورین دخ�ل 

  علیھ بعدما خرج صاحب 

عنھا السلطان وأخذھا وھم أن یقتل الكردي لوال أن�ھ  )ابتعد( حاصالدار وسدد حربة 

أخبره بمكان ولدیھ فتركھ لیأتي بھما ،  ولكن الكردي خدعھ وك�ر علی�ھ وطعن�ھ وھ�و 

مستسلم إذ أخبره أنھ باع الطفلین لتجار الرقی�ق وھم�ا ف�ي طریقھم�ا إل�ى الش�ام فش�عر 

م��ن الك��ردي أن یجھ��ز علی��ھ وھ��و  الس��لطان ب��األلم الش��دید وأیق��ن أن هللا عاقب��ھ فطل��ب

أیھ�ا الح�اج : وأخ�ذ ی�ردد } أرحني من الحیاة فال خیر فیھ�ا بع�د محم�ود وجھ�اد{یردد 

 . البخاري ادع لي عند ربك عساه أن یغفر لي ذنوبي 
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 كیف عاش السلطان جالل الدین في مملكتھ الصغیرة بالھند ؟ :  ١س

ع���اش حی���اة حزین���ة تس���ودھا ال���ذكریات الحزین���ة ، ذكری���ات ملك���ھ ال���ذاھب ،  : ج���ـ 

وذكریات أھلھ الھالكین من أب مات في الغربة شریداً ومن إخوة ذبحھم التت�ار وج�دة 

 . وعمات ساقھن التتار سبایا وأم كریمة وزوجة بارة أمر بإغراقھن في النھر 



 

 

 م وقتھ في مملكتھ الصغیرة بالھند ؟ فیَم كان یقضي السلطان جالل الدین معظ:  ٢س

كان یقضي معظم أوقاتھ مع محمود وجھاد حیث كان یجد سلواه الوحی�دة فیھم�ا : جــ 

 . كما كان ینزل إلى عالمھما الصغیر ویشترك معھما في ألعابھما 

 . صف معاملة التتار ألھل البالد المفتوحة :  ٣س

وحكمھا بل كان یكفیھ�ا أن تغزوھ�ا فتقت�ل  كان التتار أمة ال تطمع في ملك البالد: جـ 

من تقتل من رجالھا ونسائھا وأطفالھا ، وتأسر منھم من تش�اء ، وتنھ�ب خزائنھ�ا ف�ال 

 . تدع شیئاً إال أتت علیھ ثم تغادرھا إلى بالدھا حاملة معھا الغنائم واألسالب 

 ما حال المدن والعواصم التي تخلى عنھا جالل الدین ؟ :  ٤س

جماعة الطغاة المستبدین ال َھمَّ لھم إال جمع الم�ال م�ن ك�ل س�بیل ) حكمھا(ھا َولِیَ : جـ 

، فیصادرون أموال الناس ویفرضون الضرائب الثقیلة علیھم ویسلبون أموال التج�ار 

 . ، ومن جرؤ على الشكوى منھم كان جزاؤه القتل واإلھانة والتعذیب 

 لقتال التتار ؟  لماذا وجد السلطان جالل الدین الفرصة سانحة:  ٥س

ألن��ھ ك��ان ل��ھ أنص��ار وأع��وان یراس��لونھ س��راً فیص��فون ل��ھ أح��وال الن��اس وم��ا : ج��ـ 

یعانونھ من ظلم الحكام وطغیانھم وقد ذكروا لھ أن جنكیز خان مشغول عن�ھ بح�روب 

 في بالده مع قبائل الترك 

الخ�روج كیف خرج السلطان جالل الدین من الھند  ؟  أو ما خطة ج�الل ال�دین ف�ي :  ٦س

 السترداد بالده ؟

ك��تَم ج��الل ال��دین خب��ر خروج��ھ ع��ن الن��اس جمیًع��ا م��ا ع��دا قائ��ده الكبی��ر األمی��ر : ج��ـ 

على ما یملك بالھند ، وترك لھ جیًشا یكفي لحمایت�ھ ) أوكلھ(بھلوان أزبك ؛ إذ استنابھ 

، جع��ل عل��ى ك��ل فرق��ة أمی��ًرا ، وس��ار ھ��و بخمس��ة آالف قّس��مھم إل��ى عش��ر ف��رق ، 

یسیروا خلفھ على دفعات من ط�رق مختلف�ة ؛  حت�ى ال یتس�امع ب�ھ الن�اس وأمرھم أن 

  .ویصل الخبر إلى التتار 

 لماذا ربى السلطان جالل الدین الطفلین تربیة خشنة ؟ :  ٧س

 . حتى یتحمال المشاق وركوب األخطار والتغلب على المتاعب : جـ 

 لماذا كان محمود یتطلع إلى قتال التتار ؟ :  ٨س

یثأر منھم ألبیھ وینتقم منھم لما أصاب جده وخال�ھ ووالدت�ھ  وجدت�ھ وس�ائر  حتى: جـ 

 .   أھلھ 

 ما سبب حیرة السلطان جالل الدین في شأن ولدیھ ؟ وكیف حسم ھذه الحیرة  ؟ :  ٩س

تردد السلطان طویالً قبل أن یتخذ قراراً في ش�أن ولدی�ھ محم�ود وجھ�اد فھ�و إن : جـ 

تركھم�ا ف�ال طاق�ة ل�ھ بفراقھم�ا وبع�د تفكی�ر عمی�ق صحبھما عرض�ھما لألخط�ار وإن 

 . صمم على اصطحابھما معھ 

 لماذا كان جالل الدین یفتح المدینة تلو المدینة دون عناء ؟ :  ١٠س



 

 

ألن أھ�ل ك�ل مدین�ة ك�انوا یقتل�ون ح�اكمھم أو یل�وذ ب�الفرار قبی�ل وص�ول ج�الل : جــ 

س�ائر ) خض�عت(ودان�ت ل�ھ الدین الذي استولى عل�ى كرم�ان واألھ�واز ث�م أذربیج�ان 

 . بالد إیران  

  كیف أحیا جالل الدین ذكرى والده خوارزم شاه ؟:  ١١س

سار في موكب عظیم لزیارة قبر والده في الجزیرة الت�ي دف�ن بھ�ا ، فبك�ى عن�ده : جـ 

وترحم علیھ ، ثم أمر بنقل رفاتھ ، فدفنھ بقلعة  أزدھن في مشھد حافل حضره جمی�ع 

قب�ة عظیم�ة أنف�ق عل�ى بنائھ�ا وزخرفتھ�ا أم�واالً كبی�رة ، وجل�ب الكبراء ، وبني علیھ 

  .لھا أمھر البنائین والصناع 

 ماذا تعرف عن جیش الخالص ؟ : ١٢س

عرف السلطان جالل الدین أن جنكیز خان قد أرسل جیوشاً عظیمة لقتالھ بقی�ادة : جـ 

ال�ذي أت�ى ب�ھ  یتق�دمھم جیش�ھ الخ�اص أربع�ین ألف�اً أحد أبنائھ فتجھز للقائھم وسار ف�ي 

فلق�ي جم�وع  ثالث�ة آالف، وك�ان ق�د بق�ي من�ھ زھ�اء  ج�یش الخ�الصمن الھند وسماه 

التتار في سھل م�رو  ودارت ب�ین الف�ریقین معرك�ة م�ن أھ�ول المع�ارك ،  ثب�ت فیھ�ا 

معظمھ ویئس جالل الدین من االنتص�ار فص�مم عل�ى ) ھلك(جیش الخالص حتى باد 

 .  أن یستشھد في المعركة 

 . في المعركة ) بخارى وسمرقند(ح دور جیشي وض:  ١٣س

ھجموا على التتار من الخلف وكبسوھم على غرة مما جعل صفوفھم تضطرب : جــ 

 .وتنھزم 

 لماذا غضب جنكیز خان ؟ وبَِم توعد ؟ وما الذي أجل انتقامھ ؟:  ١٤س

غض��ب جنكی��ز خ��ان لوق��وع ابن��ھ أس��یراً ف��ي ی��د ج��الل ال��دین وقت��ل محم��ود اب��ن : جـ��ـ 

ود ل�ھ وتوع�د باالنتق�ام بنفس�ھ وقت�ال المس�لمین ، وأج�ل انتقام�ھ النش�غالھ بح�روب ممد

  . طویلة مع قبائل الترك 

 لماذا لم یفكر جالل الدین في االستعانة بالبالد التي فتحھا  في محاربة التتار ؟ :  ١٥س

ألنھ��ا كان��ت منھك��ة الق��وى ، وق��د عمھ��ا الخ��راب الت��ام وعض��ھا الفق��ر الم��دقع : جـ��ـ 

 . تشر فیھا القحط وجفت فیھا الموارد وان

لماذا كان جالل الدین یشعر في قرارة نفسھ بأن ملوك المسلمین لن ینجدوه ؟                                 :  ١٦س

 .          ألنھم لم ینجدوا والده من قبل في حربھ مع التتار : جـ 

 ى ملوك  وأمراء المسلمون ؟ ما مضمون الرسائل التي كتبھا جالل الدین إل:  ١٧س

ن لھم فیھا خطر التتار على بالد اإلس�الم جمیع�ا ً، ووص�ف م�ا ارتكب�ھ التت�ار بیّ : جــ 

 .في المسلمین من أھل بالده من الفظائع ودعاھم إلى نجدتھ في جھاده ضدھم 

لماذا عزم جالل الدین عل�ى قت�ال مل�وك المس�لمین قب�ل التت�ار ؟ وم�ا الفظ�ائع الت�ي :  ١٨س

 ارتكبھا في بالد المسلمین ؟ 



 

 

ألنھ��م ل��م ینج��دوه وق��د تخل��وا ع��نھم ف��راح ی��ؤدبھم ویس��تولي عل��ى م��ا ف��ي أی��دیھم : جـ�ـ 

ویحص��ل عل��ى خی��رات بالدھ��م ، وق��د قت��ل أھ��ل مدین��ة خ��الط ونھ��ب أموالھ��ا وخ��ّرب 

  .قراھم 

 لماذا قرر جالل الدین أن یبدأ بقتال الملك األشرف ؟ :  ١٩س 

ألنھ أغلظ لھ الرد حینما طلب مساعدتھ مما دفع ج�الل ال�دین إل�ى الھج�وم عل�ى : جــ 

 .بالده 

 كیف عاقب هللا جالل الدین على ما فعلھ في بالد المسلمین ؟ :  ٢٠س

 . ھو أنھ افتقد طفلیھ محمود وجھاد اللذین اختطفا : جــ 

 . صف حال جالل الدین بعد فقدانھ لطفلیھ :  ٢١س

تغیرت طباعھ وساء خلقھ وأصابھ مس من جنون الحیرة والقلق حت�ى ص�ار ال : جــ 

یجرؤ أحد من رجالھ على االقتراب منھ والك�الم مع�ھ إال ب�احتراس ش�دید كم�ا عك�ف 

 . وكان یقضي یومھ ھائماً على وجھھ في بطون األودیة على شرب الخمر 

 لماذا تخلى رجال جالل الدین عنھ ؟ :  ٢٢س

ألنھم یأسوا من رجوعھ إلى صوابھ ونف�ذ ص�برھم عل�ى ش�ذوذه وظنون�ھ ، وق�د : جــ 

كانت األنباء تأتیھم بتقدم جنكیز خان واستیالئھ عل�ى الم�دن وم�ا یحدث�ھ فیھ�ا م�ن قت�ل 

 . ونھب وتدمیر 

 كیف كانت نھایة جالل الدین ؟ :  ٢٣س

 .قتلھ أحد األكراد الموتورین عندما احتمى في بیت  على جبل یسكنھ األكراد :  جــ 

  كیف استطاع الكردي الموتور أن یخدع السلطان ویتمكن من قتلھ ؟ :  ٢٤س

إن تقتلن�ي كم�ا قتل�ت أخ�ي :" خدع الكردي السلطان جالل الدین عن�دما ق�ال ل�ھ   :جـ 

فق�د زلزل�ت ھ�ذه الكلم�ة كی�ان الس�لطان وأفقدت�ھ ". شفیت نفسي باختط�اف ول�دیك فقد 

إنھم�ا عن�دي (واس�تمر ف�ي خداع�ھ بقول�ھ . تماسكھ وجعلت الحربة تضطرب ف�ي ی�ده 

وانخ�دع الس�لطان بك�الم الك�ردي ف�ألقى الس�لطان ) . ولن أس�لمھما إلی�ك حت�ى ت�ؤمنني

ف�أعلن أن�ھ ب�اع . ف�س الس�لطان الحربة على األرض ، ولكن الكردي أراد أن یحط�م ن

ولدی��ھ لتج��ار الرقی��ق م��ن الش��ام وأنھم��ا ل��ن یع��ودا إلی��ھ أب��داً  فس��قط الس��لطان ف��ي ش��بھ 

  .فالتقط الكردي الحربة فطعنھ بھا في جنبھ . إغماءة على جنبھ 

  ماذا قال جالل الدین لقاتلھ الكردي حین رماه بالحربة ؟ :  ٢٥س

د ظف�رت برج�ل أعج�ز جنكی�ز خ�ان أرحن�ي م�ن ھنیئ�اً ل�ك ی�ا ك�ردي لق�:  قال لھ: جـ 

  . الحیاة وعجل بموتي فال خیر فیھا بعد محمود وجھاد 

  الفصل الخامس

 ملخص الفصل 

    مات ج�الل ال�دین وھ�و ال یعل�م ش�یئاً ع�ن كیفی�ة اختط�اف الطفل�ین فق�د ص�مم

سبعة أك�راد موت�ورون عل�ى االنتق�ام م�ن الس�لطان لم�ا ارتكب�ھ م�ن فظ�ائع ف�ي أھل�یھم 



 

 

ب�ھ ) إغاظ�ة(فحاولوا اغتیالھ ولكنھم لما عجزوا عن ذلك قرروا اختطاف ولدیھ نكایة 

وتعقبوا األمیر محمود ومعھ جھاد والش�یخ الھن�دي والس�ائس أثن�اء رحل�ة ص�ید وك�ان 

محمود یطارد أرنباً فھجموا عل�یھم وكمم�وا فم�ي األمی�رین وھ�ددوا الحارس�ین بالقت�ل 

ثلوا بجثتھ ثم أخذوا الطفل�ین والش�یخ وابتع�دوا ع�ن فلما حاول السائس الفرار قتلوه وم

  .الجیش  

    ثم قاموا ببیعھما لبعض تجار الرقیق بمائة دینار بعد م�ا غی�روا اس�میھما إل�ى

قطز وجلنار ولم یقبل التجار شراء الشیخ لكبر سنھ فحزن لذلك ولكنھ صمم أن یبق�ى 

ب�األمیرین وذكرھم�ا الش�یخ معھما حتى یعرف لمن سیتم بیعھما وطلب منھم االنف�راد 

بض��رورة الص��بر عل��ى قض��اء هللا حت��ى ی��أتي الف��رج والس��مع والطاع��ة للت��اجر ال��ذي 

یع��رف ق��درھما وأخبرھم��ا أن الت��اجر س��وف یبیعھم��ا لم��ن یق��درھما وق��د ذك��ر األمی��ر 

محموداً بیوسف علیھ السالم فیوسف من بیت النبوة ومحمود من بی�ت المل�وك ، ولم�ا 

فلین وھدوءھما بعد نصائح الشیخ قرروا إبقاءه لعلھم یجدوا م�ن رأى التجار تغیر الط

ك�ان یعل�م أن�ھ ك�ذب علیھم�ا فبق�ي ف�ي محبس�ھ  -بع�د رحیلھم�ا   -یشتریھ ولكن الش�یخ 

وأضرب عن الطعام والشراب حتى وج�دوه جث�ة ھام�دة ودف�ن ف�ي نف�س الجب�ل ال�ذي 

  .لقي فیھ السلطان حتفھ على ید الكردي الموتور  
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  . ساكنیھا:  قاطنیھا

  جـ& س 

  كیف وقع األمیران في األسر ؟ وما مصیر سیرون ؟ :  ١س

حینما انطلق محم�ود یص�طاد أح�د األران�ب البری�ة ومع�ھ جھ�اد ول�م یك�ن معھم�ا : جـ 

انتھز سبعة م�ن األك�راد الفرص�ة وأس�روه ومع�ھ جھ�اد والش�یخ س�المة غیر حارسین 

  .وسیرون 

  . أما مصیر سیرون فقد قتلھ األكراد السبعة عندما حاول الھرب -

  ما مصیر الطفلین في جبل الشطار ؟ وكیف تحمال األسر ؟ :  ٢س

  . بمائة دیناربیع محمود وجھاد إلى أحد تجار الرقیق بجبل الشطار : جـ 



 

 

ولم یطق محمود األس�ر وأخ�ذ یلع�ن خاطفی�ھ ویس�بھم ویق�ول لھم�ا أن م�ن باعھم�ا أو -

  اشتراھما فھو متعرض لنقمة السلطان وسطوتھ 

  بم نصح الشیخ سالمة الطفلین بعد بیعھما لتاجر الرقیق ؟ :  ٣س

وأن الح���زن ال یفی���د ول���یس أمامھم���ا إال الرض���ا  الص���بر عل���ى قض���اء هللا -١:  ج���ـ 

  .والتسلیم 

  .أن یسمعا ویطیعا التاجر حتى یحسن معاملتھما ویعرف قدرھما -٢        

  . إخفاء أنھما من أبناء السلطان جالل الدین  -٣        

  لماذا رضى الغالمان باألمر الواقع وھو األسر ؟ :  ٤س

فی�ھ عل�ى أم�ل  ألن الشیخ سالمة قد نصحھما بإخفاء حقیقتیھما والرض�ا بم�ا ھم�ا: جـ 

  . كنف السلطان جالل الدین أن یعودا إلى 

  كیف استغل الشیخ سالمة سذاجة الطفلین ؟ :  ٥س

بأن��ھ ق��ال لھم��ا إن��ھ س��وف یلقاھم��ا قریب��اً عن��د م��واله ج��الل ال��دین وأن بق��اءه ھن��ا : ج��ـ 

  . لصالحھما حتى یكاتب السلطان بأمرھما ویطمئن علیھما 

  لماذا رفض تاجر الرقیق شراء الشیخ سالمة ؟ :  ٦س

  . ماذا أصنع بھذا الشیخ الفاني : حیث قال التاجر ) عجوز(شیخ فاٍن ألنھ : جـ 

  . وضح ذلك . كان لقصة سیدنا یوسف أثر على الطفلین :  ٧س

لقد كان لقصة سیدنا یوسف أثر على الطفلین عندما سمعاھا فقد كفكف�ا دموعھم�ا : جـ 

  .واطمأنا إلى صدق ما یقولھ الشیخ وأصبحا غیر متمردین على التاجر 

  . صف بإیجاز الخواطر التي دارت برأس الشیخ سالمة بعد رحیل الطفلین :  ٨س

تذكر خداعھ للطفلین بأن استعمل نفوذه علیھما وثقتھما ب�ھ واطمئنانھم�ا إلی�ھ ف�ي : جـ 

حملھم��ا عل��ى الرض��ا بھ��ذا الھ��وان واس��تنزالھما ع��ن مكانتھم��ا وعزتھم��ا ؛  لیخض��عا 

ھب��ا راض��یین لم��ا خلبھم��ا م��ن س��حر حدیث��ھ وأنھم��ا ذ. خض��وع العبی��د لم��ن اش��تراھما 

  .      آملین أن یعودا إلى كنف السلطان 

  لماذا أحس الشیخ سالمة بأنھ قد خدع الطفلین بنصائحھ ؟ :  ٩س

ألن الص��غیرین ربم��ا تفرقھم��ا األی��ام ، فأح��دھما یش��تریھ ت��اجر م��ن المش��رق : ج��ـ 

ع�ون لمث�ل ھ�ذه األلف�ة واآلخر یش�تریھ ت�اجراً م�ن المغ�رب ، وأن تج�ار الرقی�ق ال یر

  المال األوحد ھو عھداً وإنما ھمھم 

  . وضح ذلك .اختلف القوم في أمر الشیخ سالمة  :  ١٠س

نس�تخدمھ وندع�ھ یحتط�ب لن�ا  وقال آخرنطلقھ یمضي حیث یشاء ،  :قال أحدھم : جـ 

  . ، واتفقوا أخیراً على أن یبقوه عندھم حتى یبیعوه لتاجر قد یرغب في شرائھ 

  ّل الشیخ سالمة الحیاة وتمنى الموت فلماذا ؟ م:  ١١س

وذلك حتى یریحھ الموت من ھمومھ وآالمھ ویتخلص من الھم الذي یسد ما ب�ین : جـ 

  جوانحھ 



 

 

  ما مصیر الشیخ سالمة ؟ :  ١٢س

لقد مل الشیخ سالمة الحیاة الت�ي عاش�ھا بع�د رحی�ل الطفل�ین  ف�امتنع ع�ن األك�ل : جـ 

  . دة أودت بحیاتھ والشراب حتى أصابتھ حمى شدی

  :تدریبات 

  :علل لما یأتي :  ١س

  .كان حب محمود للصید سبباً في تغیر حیاة الطفلین  -    

  .بدأ جالل الدین حربھ بمدینة خالط  -    

  .عقد جماعة من األكراد العزم على اختطاف الطفلین  -    

  .نصیحة الشیخ سالمة للطفلین بطاعة أوامر التاجر  -    

  :رتب األحداث التالیة ترتیباً زمنیاً :   ٢س 

          .قتل السائس سیرون  -    

  .موت الشیخ سالمة الھندي  -    

          .اختطاف محمود وجھاد  -    

  . بیع الطفلین لتجار الرقیق  -    

        .نصائح الشیخ سالمة للطفلین  -    

  .خروج محمود وجھاد وراء األرنب  -    

  الفصل السادس

  ملخص الفصل 

   وص��ل ت��اجر الرقی��ق ب��الطفلین قط��ز وجلن��ار إل��ى حل��ب اس��تعداداً لبیعھم��ا ف��ي

سوق الرقیق وضم إلیھما مملوك�اً ثالث�اً ھ�و بیب�رس لكن�ھ ك�ان یعاملھم�ا معامل�ة حس�نة 

ویعامل بیبرس بكل قسوة لتمرده على مواله مما دف�ع قط�ز إل�ى العط�ف علی�ھ وتق�دیم 

  . داقة بینھما بعض طعامھ إلیھ وبذلك نشأت ص

   وفي یوم السوق تجمع الناس من كل مكان وجلس العبید والج�واري والغلم�ان

من ش�تى األجن�اس واألل�وان عل�ى الحص�ر جماع�ات متفرق�ة ، علیھ�ا رج�ل یأخ�ذ بی�د 

بذكر محاس�نھ ویغ�ري المش�ترین بأوص�افھ ) الدالل(أحدھم ویوقفھ على دكة ، ثم یبدأ 

  .  لشرائھ وھي طریقة غیر إنسانیة

   كان قطز وجلنار في ذھول مما یشاھدانھ ف�ي س�وق الرقی�ق وكأنھم�ا ف�ي من�ام

لوال أنھما تذكرا قصة اختطافھما فأخذا یمسحان عیونھم�ا م�ن ال�دمع بط�رف ردائھم�ا 

خشیة أن یظھر علیھما الضعف أمام الناس أو یظھرا أقل تحمالً من زمیلھم�ا بیب�رس 

  الضاحك العابث 

  برس بمائة دین�ار لت�اجر مص�ري ث�م بی�ع قط�ز لت�اجر دمش�قي بدأ الدالل بیع بی

اس��مھ غ��انم المقدس��ي بثالثمائ��ة فأم��ا جلن��ار فتن��افس الحاض��رون ف��ي ش��رائھا وظ��ل 

الدمشقي یزاید حتى بلغ ثالثمائة دینار وقد عزم أال یزی�د وك�اد یتركھ�ا لمنافس�ھ ال�ذي 



 

 

یبخل بالزی�ادة حت�ى  زاد علیھ عشرة دنانیر لوال أن رأى نظرة قطز إلیھ تستعطفھ أال

ال یفرق بینھ وبین رفیقتھ فزاد أربعین دیناراً مرة واحدة لیقطع على منافس�ھ الطری�ق 

  .في المزایدة وما أشد فرحھما حینما لم یفترقا 

 : اللغویـــات

 ن�وع م�ن:  الب�ـز - تتاب�ـع:  تق�اطر - الفرار والھروب:  اإلباق - یتركھ ال:  ال یبرحھ

 ع�دم الك�الم م�ن:  الوج�وم - ینظر إلیھ باس�تنكار:  یحدجـھ - قبیحة:  شوھاء - الثیاب

 كاس�ف -  خفی�ـة:  مس�ارقة - ُم�ْؤق  م  الم�راد العی�ون:  مآقي - شدة الحزن والخوف

 تیھ�ا  - فخ�وراً :  مدالً  - كثیر الھروب:  آباق - ھیئتھ:  سحنائھ  - حزیناً یائساً :  البال

  - أخجلھم�ا:  جبینھم�ا أن�دى  - خفی�ـة:  خلس�ة  - عالم�ات ودالئ�ل:  مخایل  - كبـراً : 

َج��ار  - یتفج��ر:  ین��بجس كمھ��ا :  ردنھ��ا  - بركت��ھ:  یمن��ھ  - األص��ل والحس��ـب:  النِّ

  .  اللون باھت متغیر:  ممتقع  - المالبس والمراد

  جـ& س 

  غیر تاجر الرقیق اسمي محمود وجھاد فماذا أسماھما ؟ :  ١س

  . غیر التاجر اسم محمود إلى قطز واسم جھاد إلى ُجلَّنار : جـ 

  كیف عامل تاجر الرقیق الطفلین بعد أن وصل بھما إلى حلب ؟:  ٢س

عاملھم��ا معامل��ة حس��نة ، وكس��اھما ثیاب��اً حس��نة ، وك��ان لطیف��اً معھم��ا ی��داعبھما : ج��ـ 

  . ویسلیھما بالقصص والنوادر حتى مال إلیھ الطفالن 

   ؟ ولماذا ؟) م١٢٧٧-١٢٢٣/ ھـ  ٦٧٦-٦٢٠( ن التاجر یعامل بیبرسكیف كا:  ٣س

كان یعاملھ معامل�ة قاس�یة ویض�ربھ ویحبس�ھ ف�ي المن�زل ال یفارق�ھ وذل�ك بس�بب : جـ 

  تمرده علیھ وسوء خلقھ ومیلھ دائماً إلى الھرب منھ 

  كیف كان قطز یعامل بیبرس؟ وما موقف جلنار من بیبرس ؟ :  ٤س

عاملھ معامل�ة طیب�ة إذ ك�ان یعطی�ھ م�ن طعام�ھ وحل�واه ویش�فق علی�ھ أم�ا جلن�ار : جـ 

  . فكانت مع شفقتھا علیھ تشعر بنفور شدید منھ وتتقي نظراتھ الحادة 

  .تحدث عن سوق الرقیق في حلب : ٥س

ھو سوق یقام یوم األربعاء من كل أسبوع یفد إلیھ الناس یبیعون ویبتاعون وھ�و : جـ 

وقس�م ل�ألدوات  - وقسم لألقمشة والمالبس -قسم للحبوب والغالل : أقسام مقسم لعدة 

  إلخ... وقسم للخیول والمواشي  -وقسم للجواري والعبید  -المنزلیة 

  ما الذي فعلھ التاجر مع موالیھ الثالثة قبل أن یذھب بھم إلى  سوق الرقیق ؟ : ٦س

  . م أمرھم بأن یغتسلوا ثم كساھم وأصلح شعورھم وطیبھ: جـ 

  . صف حال كل من قطز وجلنار وبیبرس في سوق الرقیق :  ٧س

كان بیبرس مطمئناً حیث جعل یدیر نظره فیم�ا حول�ھ ، ف�إذا رأى عب�داً أس�ود أو : جـ 

  . غیره ضحك منھ وكان غیر مھتم بما یحدث 



 

 

فقد غلبھما الحزن ، وأص�بحا ال یعی�ان ش�یئاً  مم�ا حولھم�ا ، وظن�ا  أما قطز وجلنار -

أنفسھما في منام ال حقیق�ة ، وم�ا أمس�ك دمعھم�ا أن ینس�كب إال حیاؤھم�ا م�ن أن یب�دو 

علیھما الضعف ب�ین م�ن حولھم�ا م�ن الن�اس وحت�ى ال یظھ�را أق�ل جل�داً م�ن زمیلھم�ا 

  العابث الضاحك 

  كیف بیع الغلمان الثالثة ؟ :  ٨س

ال��ذي كت��ب ) ب��ائع العبی��د(لق��د س��لم الت��اجر موالی��ھ الثالث��ة إل��ى أح��د النخاس��ین :  ج��ـ

أسماءھم ف�ي دفت�ره وتح�ت ك�ل م�نھم اس�مھ وص�فتھ وس�نھ وأص�لھ وأق�ل قیم�ة یطلبھ�ا 

،  بمائ�ة دین�ارصاحبھ ، فبعد ط�ول ع�رض بی�ع بیب�رس حی�ث اش�تراه ت�اجر مص�ري 

  . وقد بیع الطفالن لتاجر من دمشق 

الن من الرجل الدمشقي ف�ي أول األم�ر ث�م م�ا لبث�ا  أن رأی�ا الطیب�ة ف�ي تضایق الطف:  ٩س

  . وضح ذلك . وجھھ 

م�وكال باس�تطالع م�ا یح�اوالن س�تره ع�ن العی�ون م�ن  رقیبافي أول األمر حسباه : جـ

لواعج ھمھما ولكنھما ما لبثا أن رأیا الطیبة الناطقة في وجھھ ، والحنان الفائض م�ن 

نح�وه ، فص�ارا یم�یالن إلی�ھ ، وطفق�ا یبادالن�ھ النظ�ر بح�ب  عینیھ ،  فتب�دل ش�عورھما

  . وطمأنینة 

  ما الذي ظنھ الطفالن عندما رأیا النظرات الحانیة من الرجل الدمشقي ؟ :  ١٠س

  .جالل الدین وقد جاء لیخلصھما مما  ھما فیھ  رسول السلطانظنا أنھ : جـ 

   ما مالمح الرجل الدمشقي الذي اشترى الطفلین ؟:  ١١س

رج��ل جمی��ل الھیئ��ة یب��دو علی��ھ دالئ��ل النعم��ة والث��راء وق��د خ��الط  الش��یب س��واد : ج��ـ 

  . شعره ولحیتھ فزاده وقاراً وھیبة اسمھ غانم المقدسي 

  ما الذي قالھ الرجل الدمشقي عندما وقعت عیناه على الطفلین ؟ : ١٢س

  ). مطلبي(ھا أنذا قد وجدت بغیتي : قال في نفسھ : جـ 

  ر الرجل الدمشقي على شراء جلنار ؟ لماذا أص:  ١٣س

ألن��ھ رأى نظ��رات قط��ز إلی��ھ تس��تعطفھ أال یف��رق بین��ھ وب��ین رفیقت��ھ فاش��تراھا : ج��ـ 

  . الدمشقي 

  لماذا فرح قطز وجلنار ؟ : ١٤س 

ف��رح ك��ل م��ن قط��ز جلن��ار ألنھم��ا ل��م یفترق��ا؛ ألن س��یدھما واح��د وھ��و الطی��ب : ج��ـ 

  .الدمشقي 

  :تدریبات 

  : صف مشاعر ھؤالء * 

  .بیبرس عندما صعد على المنصة أثناء بیعھ  - ١        

  .قطز وجلنار عند دخولھما السوق  - ٢        

  .الشیخ غانم عندما رأى قطز  - ٣        



 

 

  الفصل السابع

 ملخص الفصل 

   عاش الطفالن ف�ي بی�ت الش�یخ غ�انم حی�اة ھانئ�ة لم�ا وج�داه م�ن حس�ن رعای�ة

الشدید تعلماً اللغة العربیة وق�د أح�س الش�یخ أن  وحب عوضھما حنان األب ولذكائھما

  .هللا عوضھ بھما عن ابنھ الفاسد موسى 

   وردت أنب��اء بم��وت مل��ك التت��ار وج��الل ال��دین فف��رح الن��اس ب��ذلك وق��د ش��مت

الكثی��رون ف��ي م��وت ج��الل ال��دین وح��زن الطف��الن بش��دة وانقط��ع أملھم��ا ولك��ن ك��ان 

  .عزاؤھما حب الشیخ 

  غ قط�ز مبل�غ الرج�ال وتكب�ر الفت�اة وتق�وى عالق�ة الح�ب بعد عشر س�نوات یبل�

بینھم��ا وق��د الح��ظ ذل��ك الش��یخ وزوجت��ھ فرعی��ا ھ��ذا الح��ب العفی��ف وتعھدان��ھ ب��الزواج 

فخشي أن یم�وت قب�ل إتم�ام عھ�ده فأوص�ى لھم�ا بج�زء م�ن  بشللولكن الشیخ أصیب 

قط�ز ثروتھ وعتقھما ولكن االبن العاق كان یكدر صفو س�عادتھما وزادت غیرت�ھ م�ن 

خزائنھ وجعل راتب موسى یخرج م�ن ی�د ) مفاتیح(الذي انفرد بثقة أبیھ وسلمھ مقالید 

قطز فكان یطلب منھ زی�ادة راتب�ھ م�ن وراء أبی�ھ لینف�ق عل�ى أص�دقاء الس�وء وص�ار 

  . یشرب الخمر في البیت وھم بضرب أمھ لوال أن قطز تصدى لھ 

 زل جلن�ار ولم�ا ل�م مات الشیخ فأبطل موسى الوصیة وتحرش بقط�ز وأخ�ذ یغ�ا

یجد سبیالً إلیھا دبر مؤامرة لبیعھا لتاجر مصري من وراء أمھ ولم تج�ِد محاول�ة األم 

 لشرائھا من المشترى 

   وكان��ت لحظ��ة الف��راق القاس��یة وودع��ت جلن��ار قط��ز وس��یدتھا وس��افرت م��ع

ت�وكلي عل�ى هللا وثق�ي (تسمع كلمات قط�ز ت�رن ف�ي أذنیھ�ا  يالمشترى إلى مصر وھ

ورأت األم ذلك فطلبت من قطز قتل ابنھا لكنھ اعتذر ) ى جمعنا إذا یشاء قدیربأنھ عل

  . لھا ألنھ ابن مواله الذي أكرم مثواه 

   وذات یوم كان قطز یجلس مع صدیقھ الشیخ علي الف�راش م�ولى اب�ن ال�زعیم

یشكو لھ سوء معاملة موسى أقبل موسى وسب قطز وضربھ على وجھ�ھ وال�ذي ق�ال 

فلعنھ موسى ولعن أب�اه وج�ده ) من البطش بك إال احترامي ذكرى أبیك ال یمنعني(لھ 

فبكى قطز ولما واساه الشیخ علي كشف لھ عن حقیقتھ فتھلل وجھ الش�یخ ؛ ألن�ھ ك�ان 

بأص��ل قط��ز وكان��ت فراس��تھ ف��ي محلھ��ا إذ توق��ع من��ذ عرف��ھ أن��ھ ل��یس  )یظ��ن( یح��دس

ن عندئ�ذ طل�ب م�ن الش�یخ عل�ي مملوكاً عادیاً بل توقع أنھ ابن أمیر أو ملك نكبھ الزما

إیجاد حل للخالص من حیاتھ مع موس�ى فطمئن�ھ أن�ھ س�وف یخب�ر م�واله اب�ن ال�زعیم 

  . ویجعلھ یشتریھ دون علم موسى وھنا ھدأ قطز وتفاءل خیراً 

 : اللغویـــات

  ع�دیمي الحی�اء:  الخلعـاء  - َضْیَعة م أراِض مثمرة:  ضیاع - كثیرة األشجار:  اءغنَّ 

:  غارب�ھ  - اس�تكباراً :  عت�وا  - الماجن  م  الخلعاء:  الماجنین  - األعفة×  الخلیع م 



 

 

مھ�ارة :  فراس�ة - ع�ـاره:  معرت�ھ  - غ�وارب ج یذھب حی�ث یش�اء والمقصود كاھلھ

ر،  بواطن األمور في التعرف على أي :  ب�ین ظھرانیھ�ـم  - العط�ف:  الح�دب  -تبصُّ

  - ھج�م علی�ھ:  دھم�ھ  - متتابع�ة:  تترى  - علیھما قضى:  انقطع دابرھما  - وسطھم

:  فت��ھعنّ   - ینف��ر منھ��ا:  ّجھ��ایمُ   - مف��اتیح:  مقالی��د  - إس��اءة:  نكای��ة  - ینف��ـخ:  ینف��ث

��  - الفاس��د:  الط��الح  - یلھ��و:  یقص��ف  - ن��دیم  م  أص��حابھ:  ندمائ��ھ  - وبخت��ـھ ر تنمَّ

ل�م :  عق�رت  - ب�ین الن�اسالتي تسعى بالع�داوة :  النمامة  - أي انقلب ضدھما:  لھمـا

:  مث�واي  -ممل�وء :  مفعماً   - شدیدة الحزن الحائرة:  الوالھة  - مفر:  مناص  - تلـد

  - الظ�ن:  الح�دس  - الت�ردد علی�ھ:  إلی�ھ االختالف  - َسراة ج شریفاً :  سریاً  - مكاني

:  ج�ذوة  - أع�ـرض:  أش�اح  - المنقب�ة  م  صفاتھ الحس�نة:  مناقبھ  - صفاتھ:  خاللھ

 اختبرت�ـك:  بلوت�ك  - ساكناً في ح�زن:  واجماً   - تتحـرك شفتـاه:  ینبس  -قطعة نار 

  .  أوغاد ج األحمق:  الوغد -اضطراباً :  اختالجاً   - امتحنتك، 

  جـ& س 

  ماذا تعرف عن الشیخ غانم المقدسي وابنھ موسى ؟ :  ١س

دمش��ق ووجھائھ��ا یس��كن ف��ي قص��ر كبی��ر ب��درب القص��اعین وك��ان م��ن أعی��ان : ج��ـ

المعدودین لھ أمالك كبیرة وض�یاع واس�عة ورثھ�ا ع�ن أبائ�ھ وك�ان رج�الً طیب�اً یح�ب 

وق��د كب��ر ف��ي الس��ن ، وك��ان ابن��ھ فاس��داً می��االً إل��ى  الص��دقة ویحض��ر مج��الس العل��م

  . الشراب واللھو وفشل أبوه في إصالحھ

  لماذا اشترى الشیخ غانم المقدسي قطز وجلنار ؟ :  ٢س

الشیخ من إصالح ابنھ فكر في شراء غالم وسیم حسن الطلعة یأنس ل�ھ  لما یئس: جـ 

ویطمئن إلیھ ویجد عنده ما فقده في ولده فجھد زمن�اً یتب�ع أس�واق الرقی�ق لیج�د الغ�الم 

ف�ي قط�ز فاش�تراه كم�ا ) أي م�ا ك�ان مفق�ودا لدی�ھ(الذي یطمح إلی�ھ حت�ى وج�د ض�التھ 

  .اشترى جلنار لیتخذھا ابنة تؤنس زوجتھ العجوز 

  كیف عامل الشیخ غانم الصبیین ؟ :  ٣س

تب�ین الش�یخ إخ�الص الص�بیین ف�ي حب�ھ وتعلقھم�ا الش�دید ب�ھ فأنزلھم�ا م�ن نفس�ھ : جـ 

من��زالً كریم��اً وب��الغ ف��ي رعایتھم��ا والعط��ف علیھم��ا كم��ا أن��ھ أت��ى لھم��ا بم��ن علمھم��ا 

  . العربیة 

  ؟ )  م١٢٢٦ -ھـ ٦٢٤( ما النتائج التي ترتبت على موت الطاغیة جنكیز خان:  ٤س

رجع التتار الذین یق�اتلون ج�الل ال�دین إل�ى بالدھ�م ورجع�وا ع�ن غ�زو  : النتائج: جـ 

  . بالد اإلسالم  وفرح الناس وذھب عنھم ما كان یساورھم من الخوف والھلع 

  . وضح ذلك . انقسم الناس فریقین من موت السلطان جالل الدین :  ٥س

لم��ا ارتكب��ھ ف��ي ب��الد المل��ك األش��رف م��ن بم��وت ج��الل ال��دین م��نھم م��ن ش��مت : ج��ـ 

  .األفاعیل المنكرة 



 

 

علیھ لما قام بھ وق�ام ب�ھ أب�وه م�ن جھ�اد التت�ار وص�د جم�وعھم ع�ن  ومنھم من حزن-

  . بالد اإلسالم 

لماذا انقطع األمل بقطز وجلنار عندما علما بموت السلطان جالل الدین ؟ وما ال�ذي :  ٦س

  خفف حزنھما ؟ 

أنفس��ھما ب��الرجوع إل��ى بالدھ��م وانقط��ع أملھم��ا لم��ا بلغھم��ا م��وت ك��ان یمنی��ان : ج��ـ 

السلطان جالل الدین وأیقنا أنھما سیبقیان في رقھما إلى األبد وق�د خف�ف م�ن حزنھم�ا 

وحسن رعایتھ وإحس�انھ فجعلھم�ا  يما كان یجدان من بر موالھما الشیخ غانم المقدس

  . یسلوان مصابھما 

  في بیت الشیخ غانم المقدسي ؟  كیف تبدلت الحیاة باألمیرین:  ٧س

إل��ى ط��ور  )مرحل��ة( زادت األلف��ة ب��ین الص��غیرین وكب��را مع��اً وت��نقال م��ن ط��ور: ج��ـ 

فشعرا بفیوض من السعادة لم یشعرا بمثلھا قط تغمرھما فتنسیھا كل م�ا م�ر بھم�ا م�ن 

نع��یم المل��ك وحلی��ت ال��دنیا ف��ي عینیھم��ا فص��ارت ریاض��ا وأنھ��ارا ووروداً وأزھ��اراً 

  . من ضیاء الشفق البھیج وطیوفاً 

  بَِم وعد الشیخ غانم وزوجتھ قطز وجلنار ؟ :  ٨س

وع��د الش��یخ غ��انم وزوجت��ھ قط��ز وجلن��ار ب��الزواج حینم��ا علم��ا بالص��لة البریئ��ة : ج��ـ 

  .الطاھرة التي ربطت بینھما وقد شمالھما بالعطف والحنان وتعھداھما بالتربیة 

  ھ المرض ؟ ما الذي قرره الشیخ غانم عندما اشتد ب:  ٩س

إذا م�ا  یعتقھم�اوب�أن  بج�زء م�ن أمالك�ھأراد أن یحتاط لمستقبلھما فأوص�ى لھم�ا  :جـ 

  . دھمھ الموت قبل أن یھیئ لھما أمرھما 

  لماذا حقد موسى على  قطز  ؟ ولماذا لم یشُك قطز موسى ألبیھ ؟ :  ١٠س

حقد موسى عل�ى قط�ز النف�راده بثق�ة أبی�ھ حت�ى س�لمھ مقالی�د خزانت�ھ وأس�ند إلی�ھ : جـ 

إدارة أموالھ وأمالكھ كما غاظھ أن یتسلم راتبھ الیومي م�ن ی�د ممل�وك أبی�ھ ومم�ا زاد 

حقده علیھ أنھ كثیراً ما یحتاج إلى المال ویطلب من قطز أن یعطیھ زیادة على راتب�ھ 

وك�ان ال یش�كوه ألبی�ھ ل�ئال یؤذی�ھ ویزی�د ف�ي مرض�ھ  من غیر علم أبیھ فی�رفض قط�ز

  . وكان كثیراً ما ینصحھ باإلقالع عما ھو فیھ من الشراب والفساد 

  كیف كان موسى یعامل جلنار ؟ وما موقف جلنار منھ ؟ :  ١١س

كان یغازلھا ویسمعھما كلمات یندى لھا الجبین فش�كتھ إل�ى موالتھ�ا فعنفت�ھ قائل�ة : جـ 

وال س�بیل ل�ھ علیھ��ا وھددت�ھ بقط�ع نفقت�ھ وط��رده م�ن المن�زل ل��و  ط��ززوج�ة قل�ھ إنھ�ا 

  . تكرر منھ ذلك 

  . صف شعور موسى عندما علم باشتداد المرض على أبیھ :  ١٢س

حین اشتدت العلة بالشیخ قلق علیھ كل م�ن بالقص�ر إال ابن�ھ موس�ى ال�ذي أظھ�ر : جـ 

وین��تقم م��ن قط��ز فرح��ھ وجھ��ر بأن��ھ سیتص��رف ف��ي أم��وال أبی��ھ وأمالك��ھ كم��ا یش��اء 

وتمادى حین أیق�ن بق�رب وف�اة أبی�ھ فص�ار یش�رب ف�ي القص�ر م�ع ندمائ�ھ وذات لیل�ة 



 

 

ضجت منھ والدتھ فأمرتھ بالخروج من البی�ت فھ�م بض�ربھا ل�وال حض�ور قط�ز ال�ذي 

  . دفعھ عنھا 

  ما الذي كان یفعلھ موسى مع قطز وجلنار بعد وفاة أبیھ ؟ :  ١٣س

ط��ز بالس��ب والض��رب فم��ا كان��ا یجیبان��ھ بغی��ر ك��ان یض��طھدھما ویعت��دي عل��ى ق: ج��ـ 

  . الصبر والسكوت إكراماً لموالھما الراحل ورعایة لموالتھما الحزینة 

  كیف استطاع موسى أن یبطل وصیة أبیھ نحو قطز وجلنار ؟ :  ١٤س

ف�أبطلوا ل�ھ وص�یة أبی�ھ بش�أن عتقھم�ا واألم�الك  فقھاء السوءاتصل بجماعة من : جـ 

   .التي أوصى بھا لھما 

  ما الذي عزمت علیھ أم موسى ؟ وعالم یدل ذلك ؟ :  ١٥س

عزمت على أن یكون قطز وجلنار تحت رعایتھا ووعدتھما بأنھ�ا س�تجتھد ح�ین : جـ 

ُتقسم التركة أن تجعلھما من نص�یبھا فتعتقھم�ا وتزوجھم�ا وتجع�ل لھم�ا رزق�اً یعیش�ان 

  .منھ 

  . أوصى بھ زوجھا  ویدل ذلك على عطفھا ووفائھا حیث كانت ترید تنفیذ ما-

  ماذا فعل موسى بجلنار  ؟ ولماذا كان حاقداً علیھا ؟ :  ١٦س

  .فرق بینھا وبین قطز حیث جعل الوصي یبیعھا دون علم أمھ : جـ 

  . وسبب حقده امتناعھا علیھ وعدم استجابتھا لرغباتھ -

  ما موقف كل من أم موسى وقطز عندما علما ببیع جلنار ؟ :  ١٧س

موسى إل�ى الوص�ي تعاتب�ھ عل�ى م�ا ص�نع وق�د اجتھ�دت أن تح�تفظ بھ�ا بعثت أم : جـ 

" . حس�بي هللا من�ك -حس�بي هللا من�ك ی�ا موس�ى : "ولكنھم باعوھا دون علمھا وقال�ت 

أما قطز فقد بكى حین رأى موسى قد أقبل ومعھ السمسار وجماعتھ وكتم دمعھ وك�تم 

یستطع أن یفع�ل ش�یئاً  جزعھ وأظھر التجلد ووقف كأنھ تمثال من الصخر األصم ولم

 .  

  ما الذي قالھ قطز لجلنار وھو یودعھا ؟ :  ١٨س

  . استودعِك هللا یا حبیبتي استودعِك هللا یا جلنار سیجمع هللا شملنا بحولھ وقوتھ : جـ 

  لماذا ذھب قطز إلى الحاج علي الفراش؟ :  ١٩س

لیشكو إلیھ بما أصابھ من اضطھاد موسى بعد وفاة أبی�ھ وم�ا من�ي ب�ھ م�ن ف�راق : جـ 

  الحیاة بعدھا  )أي ملّ (حبیبتھ جلنار وكیف أنھ سئم  

  . } لو شئت ألوجعتك بسوطك ھذا ضرباً ، فمثلك أیھا السكیر ال یقدر على مثلي{:  ٢٠س

  ا ؟ وما الذي ترتب علیھا ؟ من القائل لھذه العبارة ؟ ولمن قالھ                   

  . موسى قطز على وجھھ  لطموقد ترتب علیھا أن  لموسىوقالھا  قطزالقائل :  جـ 

  لقد بكى قطز بعد أن ضربھ موسى فما السر الحقیقي وراء بكائھ ؟ :  ٢١س

بھو أن موسى : جـ    . آباءه وأجداده  سَّ

  كیف اكتشف الحاج علي الفراش حقیقة قطز ؟ :  ٢٢س



 

 

ن طری�ق األحادی�ث المتبادل�ة بینھم�ا والحكای�ات والقص�ص الت�ي ك�ان یرویھ�ا ع�: جـ 

الح��اج عل��ي لقط��ز وی��رى رد فعلھ��ا وأثرھ��ا واض��حاً عل��ى وجھ��ھ خاص��ة حینم��ا ك��ان 

یق�ص علی�ھ وق�ائع ج�الل ال�دین م�ن التت�ار فك�ان الح�اج یلم�ح تغیی�راً عل�ى وج�ھ قط�ز 

  . ساللة جالل الدین أنھ من  )یتأكد(واھتزازاً في شفتیھ كل ذلك جعلھ یوقن 

  ماذا طلب قطز من الحاج علي الفراش ؟ :  ٢٣س

  . أن یجد لھ طریقة یخلصھ بھا من مضایقات موسى لھ : جـ 

  ما الخطة التي رسمھا الحاج علي إلنقاذ قطز من موسى ؟ :  ٢٤س

أن��ھ س��یقص عل��ى س��یده اب��ن ال��زعیم خب��ر قط��ز فیش��تاق لرؤیت��ھ ف��إذا قابل��ھ قط��ز : ج��ـ 

  . ھ مع موسى واضطھاده لھ یرق قلبھ فیعرض علیھ شراءه وحدثھ عن حال

  :تدریبات 

  :ما الذي ترتب على :  ١س 

  .موت السلطان جالل الدین  -

  .موت جنكیز خان  -

 .موت الشیخ غانم المقدسي  -

  غرام الحاج علي بأن یقص على قطز أخبار الملوك والسالطین ؟: بَم تفسر :  ٢س 

  الفصل الثامن
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ر  - أكاذی�ب:  تخرص��ات - أب�داً :  البت��ة  - دی�ة وھ��ي الفدی�ة م :  دی��ات  - قلب�ھ :  تس��وُّ

ؤ  مجموع�ة:  كوكب�ة  - یف�ـوح:  ینفـح  -أي أمل :  ُعاللـة  - اھدأ:  طب نفساً   - تجرُّ

 ل�واعج ج ش�وق:  الع�ج  - حبیبھ�ـا:  إلفھـا  - بدرة  م  أكیاس:  ِبَدر  - یقبل:  یلثم  -

 .  

  جـ& س 

رس��مھا الح��اج عل��ي الف��راش لقط��ز  للنج��اة م��ن موس��ى  الت��يم��ا نتیج��ة الخط��ة :  ١س

  ومضایقاتھ ؟ 



 

 

ما كان فیھ م�ن  )نسى(نجحت تلك الخطة وانتقل قطز إلى ملك ابن الزعیم فسال : جـ 

  . البالء بموسى ومضایقاتھ التي ال تنتھي 

لماذا تعتبر األیام التي قضاھا قطز في منزل الشیخ غانم من أجمل أیام عم�ره :  ٢س

  على الرغم من المضایقات التي كان یعانیھا من موسى ؟  وأسعدھا

ألن الحب أشرق فیھا على قلبھ فمأله نوراً وأتى على ما في زوایاه م�ن ظلم�ات : جـ 

  . الھم والحزن والیأس فبدده كما كان یعیش فیھا مع جلنار في سالم وأمان

اله الجدید  مو )رعایة ، حمایة(صف شعور قطز عندما تذكر جلنار في كنف :  ٣س 

  . ابن الزعیم 

في أثر حبیبتھ الذاھبة ، وق�د أص�فر  )حرقة ، لوعة ، لھفة(ذھبت نفسھ حسرات : جـ 

  . وجھھ ونحل جسمھ وتقرحت عیناه من طول السھر والبكاء 

ابن الزعیم على قطز عن�دما الح�ظ حزن�ھ عل�ى ف�راق حبیبت�ھ  عرضھما الذي :  ٤س

  جلنار ؟ 

  . عرض علیھ أن یزوجھ جاریة مثلھا أو أجمل منھا : جـ 

  خادمھ الحاج علیاً الفراش ؟  الزعیمبَم أوصى ابن :  ٥س

  . أوصاه أن یولي قطز اھتمامھ ویسلیھ حتى یخفف من ھمھ : جـ 

  كیف استطاع الحاج علي الفراش أن یخفف من ھم وحزن قطز ؟ :  ٦س

ب�ھ زحم�ة  )یط�وف(مدین�ة والری�اض وی�رودكان یسلیھ ویتنزه بھ في ض�واحي ال: جـ 

األسواق ویحضر معھ مجالس العلم في المسجد مما كان لھ أكبر األثر في تعل�ق قل�ب 

  . قطز بالعبادة والتقوى 

  بالشیخ ابن عبد السالم ؟  الزعیمكیف كانت عالقة ابن :  ٧س

 )المق��ربین م خاص��ة(ك��ان م��ن أنص��ار اب��ن عب��د الس��الم وم��ن خ��واص أص��حابھ : ج��ـ 

كان قوي االعتقاد فیھ یحسن إلیھ ویقضي حوائجھ ویناصره في دعوتھ بنفسھ ومال�ھ و

كم�ا ك�ان اب�ن عب�د  ).م�ن یحكم�ون(وكثیراً ما تعرض في سبیلھ لغض�ب أول�ي األم�ر 

السالم یحبھ الستقامتھ وإخالصھ وغیرتھ عل�ى ال�دین وحب�ھ لإلص�الح ویقب�ل عطای�اه 

  . على عفتھ الشدیدة وزھده فیما بأیدي الناس 

أي ال (ووطن�ھ حقوق�اً علی�ھ ال تب�رأ ذمت�ھ منھ�ا  لدین�ھكان ابن الزعیم ی�رى أن :  ٨س

  . وضح ذلك . حتى یؤدیھا كما أنھ ال ینسى حق هللا في مالھ ) تخلص

لم ینَس ابن الزعیم حق هللا في مالھ حیث كان ینفق منھ على الفقراء والمس�اكین : جـ 

  .  وذوي الحاجة من األرامل والیتامى 

كان یرى أن لدینھ ووطنھ حقوقاً علیھ ال تبرأ ذمتھ حتى یؤدیھا فلم یك�ن یح�دث كما  -

حدث في الدین إال غضب لھ وسعى إلنكاره وإزالتھ وال ھ�دده خط�ر إال انت�دب نفس�ھ 

  . لدفعھ عنھ 

  ابن عبد السالم ؟  الشیخفي  الزعیمماذا وجد ابن :  ٩س



 

 

وج��د فی��ھ م��ثالً ص��الحاً للع��الم العام��ل بعلم��ھ ال��ذي ص��ح لدین��ھ ووطن��ھ اآلم��ر : ج��ـ 

بالمعروف والناھي عن المنكر ال یخاف في هللا لوم�ة الئ�م وال یت�اجر بدین�ھ وال یری�د 

الدنیا بعلمھ وال یساوم في مصلحة أمت�ھ ووطن�ھ وال یش�تري بآی�ات هللا ثمن�اً قل�یالً م�ن 

  . حطام الدنیا ومتاعھا 

  ابن عبد السالم حقیقة نسب قطز ؟  الشیخكیف عرف :  ١٠س

زار الشیخ ابن عبد السالم السید ابن ال�زعیم ف�ي داره وك�ان قط�ز ھ�و ال�ذي ق�ام : جـ 

فق�د لمح�ھ الش�یخ ف�ي  بتقدیم شراب الورد للشیخ فلما رآه استفسر من ابن الزعیم عن�ھ

 ثنى علی�ھ الش�یخ ثن�اءً حلقة الدرس أكثر م�ن م�رة ف�أخبره اب�ن ال�زعیم بحقیق�ة أم�ره ف�أ

  . أخجل قطز 

ھ�و وأنص�اره ) یسلكھا( ما السیاسة التي كان الشیخ ابن عبد السالم  ینتھجھا:  ١١س

  ؟ 

ھي توحید ب�الد اإلس�الم وتك�وین جبھ�ة قوی�ة م�ن مل�وك اإلس�الم وأمرائ�ھ بط�رد :  ـج

م�ن الصلیبین م�ن ال�بالد الت�ي احتلوھ�ا ف�ي الش�ام ولص�د غ�ارات التت�ار الت�ي تھ�ددھم 

  . الشرق 

  . وضح ذلك . نال قطز ثقة الشیخ ابن عبد السالم :  ١٢س

كان الشیخ یقرب قطز من مجلس�ھ ویتلط�ف مع�ھ ویس�ألھ ع�ن س�یده اب�ن ال�زعیم : جـ 

وبعث معھ رسائلھ إلیھ ثم س�رعان م�ا وث�ق ب�ھ فك�ان یبع�ث رس�ائلھ الش�فویة إل�ى اب�ن 

  . الزعیم على لسان قطز وكذلك كان یفعل ابن الزعیم 

لماذا وثق ابن الزعیم والشیخ ابن عبد السالم بقطز وأئتمناه عل�ى أس�رارھما :  ١٣س

  ؟ 

ألنھما وجدا في قطز رجاحة العقل وس�داد ال�رأي وكم�ال الرجول�ة واالض�طالع : جـ 

  . بمھام األمور لذا أمّناه على أسرارھما ووثقا بھ 

  ؟ لماذا راسل الشیخ ابن عبد السالم الملك الصالح أیوب :  ١٤س

المل�ك الص�الح أی�وب یحرض�ھ عل�ى تطھی�ر ب�الد  راس�ل الش�یخ اب�ن عب�د الس�الم: جـ 

الش���ام م���ن الص���لیبیین أس���وة بج���ده المجاھ���د العظ���یم الس���لطان ص���الح ال���دین ویع���ده 

  . بمناصرة أھل الشام 

  بَم تفسر خوف الصالح إسماعیل ومكاتبتھ الفرنجة ؟ :  ١٥س

لخوفھ من عزم الصالح أیوب على المسیر إلى الشام لذا عزم على غ�زو مص�ر : جـ 

قبل أن یغزو ملكھا ب�الده وكات�ب الف�رنج واتف�ق معھ�م عل�ى مس�اعدتھ ف�ي حرب�ھ ھ�ذه 

وأعمالھ�ا  طبری�ةو ص�یداوبالدھم�ا و الش�قیفو ص�فدوأعطاھم ف�ي س�بیل ذل�ك قلعت�ي 

  . وسائر بالد الساحل 

ما الذي أعلنھ الشیخ ابن عبد السالم في خطب�ة الجمع�ة ؟ وم�ا موق�ف الن�اس :  ١٦س

  من تلك الخطبة وكذلك موقف الملك الصالح إسماعیل منھا ؟ 



 

 

یفرط في المحافظة على ب�الد اإلس�الم كم�ا  ملكأعلن براءة المسلمین من دم أي : جـ 

  . أنھ لم یدع في خطبتھ للصالح إسماعیل 

أح�دثت الخطب�ة أث�راً كبی�راً ف�ي نف�وس س�امعیھا ونال�ت :  ن الخطبةموقف الناس م  -

إعجابھم ومألتھم بالحماس وأظھروا اإلشفاق على الشیخ الجريء الش�جاع ال�ذي ق�ال 

وم�نھم م�ن رج�ح  سیحبس�ھومنھم من ذھب بأن�ھ  سیقتلھكلمة الحق فمنھم من قال بأنھ 

فأش�ار علی�ھ أنص�اره  ب�ةیعزل�ھ ع�ن الخطاومنھم م�ن ی�رى أن�ھ  ومصادرة أموالھ نفیھ

ب��أن یغ��ادر ال��بالد وینج��و بنفس��ھ م��ن ی��د الص��الح إس��ماعیل وأع��دوا ل��ھ وس��ائل الھ��رب 

  . ولكنھ رفض وعرضوا علیھ االختباء فرفض أیضاً 

أم��ا الص��الح إس��ماعیل فق��د ك��ان غائب��اً ع��ن :  موق��ف الص��الح إس��ماعیل م��ن الخطب��ة -

م�ن الخطاب�ة  بعزل�ھبھ ألعوان�ھ دمشق فكتب إلیھ أنصاره بما كان من الشیخ فورد كتا

  . علیھ وحبسھ حتى یرجع إلى دمشق فیرى فیھ رأیھ  والقبض

  ما موقف الناس إزاء القبض على الشیخ ؟ :  ١٧س

شق ذلك على الشعب وث�ار أنص�اره فط�البوا ب�اإلفراج عن�ھ ولم�ا ل�م یج�ابوا إل�ى : جـ 

أی�دیكم م�ا ل�م أق�در غی�روا ب: "طلبھم عمدوا إلى ما أوصاھم بھ شیخھم ح�ین ق�ال لھ�م 

فك�ان " على تغییره بلساني وادفعوا ھذا المنكر من بیع السالح إلى األعداء الك�افرین 

  . ال یمر یوم دون أن یقتل بضعة رجال من الفرنج 

  كیف أصبح قطز حلقة اتصال بین الشیخ ابن عبد السالم وأنصاره ؟ :  ١٨س

ویرت�دي مالب�س الحالق�ین وك�ان  الحالق�ةأمر ابن الزعیم مملوكھ قطز أن ی�تعلم : جـ 

یقصد دار الشیخ ابن عبد السالم على أنھ یزینھ وبھ�ذه الحیل�ة ك�ان قط�ز یقاب�ل الش�یخ 

  . ویحمل تعلیماتھ إلى أنصاره ویحمل رسائل أنصاره وأخبارھم إلیھ

  ما الرؤیا التي رآھا قطز في منامھ ؟ ومن فسر لھ رؤیاه ؟ :  ١٩س 

: " في المنام وأنھ قرب منھ وضرب عل�ى ص�دره وق�ال  -  -رأى قطز النبي : جـ 

وق�ص رؤی�اه .. " قم یا محمود فخذ ھ�ذا الطری�ق إل�ى مص�ر فس�تملكھا واھ�زم التت�ار 

على الحاج علي الفراش الذي طلب منھ أن یقصھا عل�ى الش�یخ اب�ن عب�د الس�الم وق�د 

  .إنك ستملك مصر وتھزم التتار : فسرھا الشیخ بقولھ 

  الذي توجھ بھ الشیخ ابن عبد السالم لقطز ؟ وما أثره على قطز ؟ ما الدعاء :  ٢٠س

اللھم حقق رؤیا عبدك قطز كما حققتھ�ا م�ن قب�ل لعب�دك ورس�ولك : " قال الشیخ : جـ 

  " . یوسف الصدیق علیھ السالم وعلى آبائھ السالم 

الش��یخ البك��اء ف��ي عین��ي قط��ز وذل��ك بس��بب ت��ذكره لحبیبت��ھ  رأى:  أث��ره عل��ى قط��ز -

  .  ر فتمنى من الشیخ أن یدعو لھ بلقائھا فیتزوج بھا جلنا

  :تذكر 

��َعداء ف��ي قص��ر س��یده الجدی��د ف��رغ لمحنت��ھ "        فلم��ا س��ال ھ��ذه المحن��ة وت��نفس الصُّ

  "الكبرى وكذلك قد تنزل بالمرء مصیبتان فیضیق بصغراھما وتشغلھ عن كبراھما 



��َعد  -: وض��ح المقص��ود بك��ل م��ن *               اء ،المحن��ة الص��غرى ، ت��نفس الصُّ

  . والمحنة الكبرى

َعداء  - مض�ایقات موس�ى :  المحن�ة الص�غرى  -      .كنایة عن الراحة :  تنفس الصُّ

  .فراق حبیبتھ جلنار :  المحنة الكبرى  -       .لھ 




